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Duurzaamheid is belangrijk voor de 
Adventkerk. Ook Advent werkt mee 
aan een betere wereld, daarom 
wordt het gedrukt op papier dat het 
resultaat is van verantwoord bosbe-
heer. Onze drukker gebruikt inkten 
op plantaardige basis en machines 
draaiend op groene stroom.

20 GOD GUNT
ONS DE TIJD

V
anaf de kindersabbatschool heb ik geleerd dat 
God de mens heeft geschapen. In mijn idee bete-
kent het dat alle mensen gelijk zijn. Ongeacht 
leeftijd, ras, afkomst of geslacht. Dat heb ik mijn 

hele leven meegenomen.

Ook leerde ik van mijn ouders dat ik als meisje dezelfde 
kansen en mogelijkheden had als mijn broer. Bovendien 
zei mijn moeder altijd: ‘Als vrouw moet je ook voor jezelf 
en je eventuele kinderen kunnen zorgen. Je weet nooit 
wat er gebeurt in je leven.’ Nu is mijn moeder 89 jaar en 
zij zorgt voor zichzelf.

Als in een bedrijf vrouwen mee aan het roer zitten, krijg 
je vaak een ander soort bedrijf. Ik vind het dan ook erg 
jammer dat in de kerk vrouwen een achtergrondrol 
hebben. Terwijl de meeste leden vrouw zijn!

Van nature zeggen vrouwen als hun iets gevraagd wordt: 
‘Oh nee, dat kan ik niet’ of: ‘Mijn man kan dat veel beter.’ 
Maar dat is vaak niet zo. Daarom, vrouwen: gebruik je 
gaven en talenten. En mannen: geef vrouwen de plaats 
die ze toekomt, gelijk aan de mannen.

Toen ze mij vroegen om het voorwoord voor deze Advent 
te schrijven, was mijn reactie: ‘Dat kan ik niet en ik heb 
niets te vertellen.’ Maar misschien valt dat wel mee.

Els Altink-Lijkendijk

STUURLUI

 

Sommige artikelen in Advent zijn ook beschikbaar in het Engels en

Papiamento. U herkent ze aan dit icoontje en u kunt ze vinden op 

www.adventist.nl. 
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ACHTERGROND/THEOLOGIETHEOLOGIE/ACHTERGROND

Er is een oude grap over de paus. Zaken staan er slecht voor op aarde 
en de paus wordt gestuurd om met God te praten. De paus is een tijdje 
weg en bij terugkomst kan hij niets zeggen. Hij lijkt in totale shock te 
zijn. De kardinalen zorgen voor hem maar uiteindelijk is hun geduld op. 
‘Kom op! Wat zag u?’ De paus opent zijn mond en zegt: ‘Ze is zwart.’

Tekst/dr. Aulikki Nahkola

HET HELE VERHAAL
Het is heel duidelijk dat God 
op sommige plekken weerge-
geven wordt met beelden die 
alleen mannelijk kunnen zijn. Dat 
roept twee vragen op. Als God in 
bepaalde bijbelteksten Vader is, 
bestaan er dan ook bijbelteksten 
waar zij Moeder is? En hoe moeten 
wij omgaan met deze mannelijke 
terminologie voor God?
De namen van God en de titels die 
met God verbonden zijn, vertel-
len natuurlijk niet het hele verhaal 
van God. Verreweg de meeste 
beschrijvingen van God en haar 
goddelijke kenmerken komen in 
verschillende vormen van beeld-
spraak – waar de titels van God 
uiteraard ook een vorm van zijn. 
In het Oude Testament staan een 
stuk of twintig beschrijvingen 
van God, voornamelijk meta-
foren, die God met vrouwelijke 
termen beschrijven en heel sterk 
met het vrouwelijke associëren. 
Deze beschrijvingen spiegelen 
ons een God voor die kinderen 
baart, die kinderen zoogt en die 
een vroedvrouw is. Hoewel deze 
beeldspraak erg duidelijk is, zijn 
wij als christenen vaak teleur-
stellend onwillig om ook deze 
vrouwelijke kant van God te 
erkennen. Waarom juichen wij 
niet over de rijkdom die deze addi-
tionele dimensie geeft aan ons 
geloof? Laten we eens kijken naar 
een aantal van deze vrouwelijke 
beelden van God.

GOD DIE KINDEREN BAART
Er zijn zes teksten in het Oude 
Testament waarin God kinderen 
baart. In vier van deze baart God 
Israël, in twee de complete schep-
ping. In Deuteronomium 32:18 
geeft Mozes de Israëlieten op hun 
kop voor hun gebrek aan geloof 
in de woestijn. Hij zegt: ‘U vergat 
de God die u gebaard heeft, u 
verwierp de rots die u ter wereld 
bracht.’ Het is lastig om iets 
moederlijkers te bedenken dan het 
baren van kinderen. 
Dit beeld van een bevallende God 
staat uitgebreider beschreven in 

/ WIJ ZIJN ALS 
CHRISTENEN VAAK 
TELEURSTELLEND 
ONWILLIG OM OOK 
DE VROUWELIJKE 
KANT VAN GOD TE 
ERKENNEN

ANDERE KANT VAN DE
SCHEPPING

Dit zijn de duidelijkste teksten 
waarin God als een moeder wordt 
afgebeeld. Zij heeft haar kinderen, 
het volk Israël, op de wereld gezet 
en is ze nabij als een moeder haar 
baby. God heeft ook de wereld 
gebaard. Deze teksten schetsen 
een andere kant van de schepping 
zoals we die lezen in Genesis 1. 
Daar kwam alles in de wereld met 
een woord, een meer rationeel en 
afstandelijk scheppingsbeeld dan 
de geboorte van de wereld: ‘Nog 
voor de bergen waren geboren, 
voor u aarde en land had gebaard 
– u bent, o God, van eeuwigheid 
tot eeuwigheid’ (Psalm 90:2). God 
bracht de wereld ter wereld, zoals 
een vrouw een kind. In Job zien we 
net zoiets: God, pratende uit een 
wervelwind, ziet zichzelf als vader 
én moeder van alles. Zij vraagt: 
‘Heeft de regen een vader? Wie 
brengt de dauwdruppels voort? 
Uit welke schoot wordt het ijs 
geboren, wie baart de rijp van de 
hemel?’ (Job 38:28–29).

GODS MOEDERLIJKE LIEFDE
Zogen volgt op baren. In twee 
bijbelteksten wordt God beschre-
ven als een zogende moeder. Hier 
zien we hoe betrokken God is bij 
Israël, nog meer dan een moeder 
bij haar kind: ‘Sion zegt: “De Heer 
heeft mij verlaten, mijn Heer is mij 
vergeten.” Maar kan een vrouw 
haar zuigeling vergeten of harte-
loos zijn tegen het kind dat zij 
droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, 
ik vergeet jou nooit’ (Jesaja 49:14-
16). Hier twijfelt Juda of God hen 
gaat redden en het beeld van de 
zogende moeder moet hen gerust-
stellen. Het beeld is goed, het 
overstijgt culturen en tijden. Zelfs 
in ballingschap, zonder tempel, 
zonder ark, hadden de Israëlieten 
moeders die hen herinnerden aan 
Gods liefde en trouw.
Gods liefde en trouw worden 
werkelijkheid in Jesaja 66:13. Daar 
wordt Gods troost een reden om te 
juichen wanneer de bevrijding van 
ballingschap wordt afgebeeld.  

T
oen deze grap voor het eerst 
rondging, zorgde die voor 
nogal wat oproer. ‘Hoe durft 
iemand te zeggen, zelfs in 

een grap, dat God een vróúw is - 
en helemaal een donkere vrouw! 
Want we weten allemaal dat …’ 
Wat weten we eigenlijk? Dat God 
een blanke man is? Als we er even 
bij stilstaan, blijken weinigen van 
ons dat concreet te denken. Maar 
toch blijft die grap heel uitdagend, 
want we hebben geleerd ons een 
voorstelling te maken van God, en 
daar hoort een vrouwelijk beeld 
niet bij.
Laten we de koe bij de horens 
vatten. Wat zegt de Bijbel over 
God en geslacht? Als we God onze 
Vader kunnen noemen, kunnen we 
hem – haar? – ook onze Moeder 
noemen? En als dat kan, waarom 
doen we dat dan niet vaker?

GOD KENNEN
Eerst, hoe kennen we God? In 
de Bijbel lezen we over God op 
verschillende manieren. We 
kennen God door wat hij – zij? – 
heeft gedaan: de scheppende God 
die Israël uit Egypte bevrijdde. 
We kennen God door zijn – haar? 
– namen: El suggereert kracht en 
macht, terwijl Gods eigennaam, 
YHWH (vaak vertaald als ‘HEER’), 
iets betekent als: ‘ik ben wie ik ben’ 
(Exodus 3:13-14). God is absoluut 
en onveranderlijk.
God krijgt ook veel titels in de 
Bijbel: Heer of Rechter en dus heer-
ser van de wereld. God de Herder 
en de Dienaar zorgt voor ons. Geen 
van Gods titels, namen of hande-
lingen, die wij tot nu toe hebben 
genoemd, zijn genderspecifiek 
– zij bepalen niet dat God een man 
moet zijn. Maar in onze cultuur en 

ONZE MOEDER,
DIE IN DEN
HEMELEN 
ZIJT?

traditie beschouwen wij bepaalde 
vakken vaak als ‘mannenwerk’. 
Alleen: deze verwachtingen veran-
deren: er zijn vandaag de dag 
veel vrouwelijke rechters, alsook 
herders, en er zijn natuurlijk altijd 
vrouwelijke dienaars geweest. 
Hiertegenover staan Gods titels 
die gebaseerd zijn op het gezin: 
God de Vader (en in het Nieuwe 
Testament kunnen we ook Zoon en 
Broeder toevoegen). Deze namen 
zijn onmiskenbaar mannelijk. De 
‘Vader van wezen’ (Psalm 68:5), de 
‘geliefde Zoon’ (Lucas 3:22) en de 
Broeder (Matteüs 12:48) kunnen 
alleen mannen zijn.

Jesaja 42–46, hoofdstukken vol 
met beloftes over het herstel van 
Juda, maar ook vol met Gods frus-
traties over de koppigheid van 
haar volk. God praat juist daarover 
wanneer zij zegt: ‘Al zo lang heb ik 
niets gezegd, ik heb gezwegen, me 
beheerst. Nu schreeuw ik het uit 
als een barende vrouw, ik zucht en 
ik zwoeg tegelijk’ (Jesaja 42:14). 
Drie hoofdstukken verderop heeft 
God het weer over haar koppige 
kinderen en dat zij zeker geen 
commentaar mogen hebben op 

háár. ‘Wee degene die de strijd 
aanbindt met haar door wie zij 
gevormd is – een potscherf tussen 
de potscherven. Zegt klei soms 
tegen wie haar vormt: “Wat ben 
je eigenlijk aan het maken?” of: 
“Deze pot heeft niet eens oren!” 
Wee degene die tegen haar vader 
zegt: “Wat heb je verwekt?” en 
tegen haar moeder: “Wat hebben 
je barensweeën gebracht?”’ (Jesaja 
45:9–10). 
Het moederlijke beeld van een 
barende God, wordt in Jesaja 46 
verlengd. Daar zien we dat God 
vanaf de geboorte tot aan hoge 
leeftijd zorgt voor iemand. In de 
context van Israël betekent dit dat 
de belofte die bij de geboorte van 
het volk Israël aan Abraham gege-
ven werd, nog altijd geldig is. God 
zegt: ‘Luister naar mij, volk van 
Jakob en al wat er van Israël nog 
over is – van de moederschoot 
af door mij gedragen, door mij 
gekoesterd vanaf de geboorte: Tot 
in je ouderdom blijf ik dezelfde, 
tot in je grijsheid zal ik je steunen. 
Wat ik gedaan heb, zal ik blijven 
doen, ik zal je steunen en bescher-
men’ (Jesaja 46:3–4). 
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THEOLOGIE/ACHTERGROND ACHTERGROND/THEOLOGIE

‘Zoals een moeder haar zoon 
troost, zo zal ik jullie troosten; in 
Jeruzalem zul je troost vinden.’ In 
deze tekst spreekt God zelf, en zij 
vergelijkt zichzelf met een vrouw. 
Hoewel Israël God nooit aanspreekt 
als moeder in de Bijbel, is het toch 
erg duidelijk dat wanneer over 
intensieve liefde wordt gesproken, 
het gaat om moederlijke liefde. De 
‘vaderlijke’ teksten lijken meer te 
spreken over leiden, sturen, straf-
fen en opvoeden.

GOD DE VROEDVROUW
Vier bijbelteksten geven ons een 
beeld van God die kinderen gebo-
ren helpt worden – een baan die 
toen, en in sommige landen nu nog, 
alleen voor vrouwen openstaat. 
In Jesaja 66 lezen we over een heel 
goede vroedvrouw. ‘Wie heeft ooit 
zoiets gehoord? Wie heeft ooit 
zoiets gezien? Kan een land in één 
dag worden gebaard, kan een volk 
in één keer worden geboren? Maar 
Sion baart haar kinderen terwijl de 
weeën net begonnen zijn. Zou ik de 
moederschoot openen en niet laten 
baren? – zegt de Heer. Of zou ik 
laten baren en de schoot gesloten 
houden? – zegt jullie God’ (Jesaja 
66:8–9).
Sion, de moeder van Israël, staat 
op het punt van bevallen. Geboorte 
betekent hier redding, redding die 
Sion niet alleen kan regelen. God is 
nodig, en als een vroedvrouw assi-
steert zij Sion met de bevalling. 
Zij is zo goed, dat de moeder geen 
enkele pijn ervaart. Deze geboorte 
is wonderlijk, en de beeldspraak 
van geboorte – het grootste 
alledaagse wonder dat iedereen 
kent – wordt gebruikt om te laten 
zien dat God alles kan. 

VROUWELIJKE TAAK
In de Psalmen komen we nog twee 
beelden tegen van God als vroed-
vrouw. In Psalm 71 is de schrijver 
in nood. Zij vlucht naar God en 
vraagt of zij gered kan worden 
uit ‘de hand van schurken’ (Psalm 
71:4). Daarna roept de schrijver om 
Gods hulp, God is immers verant-
woordelijk voor haar leven. God 

was de vroedvrouw die de schrij-
ver in de wereld bracht. Zij schrijft: 
‘U bent mijn enige hoop, Heer, mijn 
God, van jongs af vertrouw ik op 
u. Al vanaf mijn geboorte steun ik 
op u, al in de moederschoot was 
u het die mij droeg, u wil ik altijd 
loven’ (Psalm 71:5-6). In Neder-
landse vertalingen is de rol van de 
vroedvrouw in deze tekst minder 
duidelijk. Het tekstgedeelte ‘was u 
het die mij droeg’ kan ook vertaald 
worden als ‘die mij de navelstreng 
afsneed’. In Psalm 22 is het beeld 
van de vroedvrouw duidelijker in 
het Nederlands: ‘U hebt mij uit de 
buik van mijn moeder gehaald, mij 
aan haar borsten toevertrouwd, bij 
mijn geboorte vingen uw handen 
mij op, van de moederschoot af 
bent u mijn God’ (Psalm 22:10–
11). Beide teksten benadrukken de 
belangrijke rol van de vroedvrouw, 
een geheel vrouwelijke taak in oude 
culturen, en associëren die rol heel 
sterk met God.

GOD ALS VROUW
Al met al zien we een heel aantal 
teksten die God met onmiskenbaar 
vrouwelijke beelden afschilde-
ren. Het beeld van een bevallende 
vrouw wordt gebruikt om de sterke 
relatie tussen God en ons weer te 
geven. Toch noemt de Bijbel God 
nooit ‘moeder’. Waarom niet? We 
moeten altijd onthouden dat de 
titels die aan God worden gege-
ven metaforen zijn. Ze proberen de 
onbeschrijfbare God te beschrijven. 
God is, op een bepaalde manier, als 
een koning, herder of vader. God is 
dat niet echt. De beelden helpen ons 
een deel van Gods eigenschappen te 
snappen. 

Daarnaast is het heel belangrijk 
te onthouden dat de God van de 
Bijbel anders is dan alle andere 
goden van toen. God wordt nooit 
afgebeeld met een partner en 
nooit beschreven in seksuele taal. 
De Bijbel blijft ver weg van dat 
soort beelden, omdat de God die 
de wereld schiep met een woord, 
heel anders is dan de vrucht-
baarheidsgoden van de andere 
volken. We zouden misschien niet 
verrast moeten zijn dat God geen 
moeder genoemd wordt, maar 
eerder totaal verrast dat God 
vader genoemd wordt! En ook 
het gebruik van ‘vader’ valt mee. 
God wordt maar elf keer vader 
genoemd in het Oude Testament. 
Jezus gebruikte het meer dan 
honderdzeventig keer, maar om 
heel andere redenen.

ELK BEELD SCHIET TEKORT
Waarom gebruikt de Bijbel über-
haupt termen uit het gezinsleven? 
Dat moet vanwege intimiteit zijn. 
Alleen familie en gezin kunnen de 
diepste emoties weergeven: liefde, 
thuishoren, toewijding, vergeving. 
De vaderlijke en moederlijke God 
heeft al deze eigenschappen. 
Het is verleidelijk om te zeggen 
dat deze teksten ons laten zien dat 
God ook moeder is en dat wij haar 
ook Moeder kunnen noemen; dus 
laten we dat doen en dat zou de 
onbalans in ons godsbeeld oplos-
sen (en voor een deel zou dat ook 
waar zijn). Maar het is misschien 
eerlijker om te zeggen dat de 
moeder- en vaderbeelden samen 
laten zien dat het onmogelijk is 
om God te vangen in termen van 
geslacht – of welke term dan ook. 
Elk beeld geeft maar een glimp 
van Gods wezen en laat meteen 
zien hoe het beeld zelf tekort-
schiet. God is als een vader, als een 
moeder, als een rechter, als een 
herder. Maar uiteindelijk is God 
geen van al deze beperkte dingen. 

 Aulikki Nahkola is universitair hoofd-
docent Oude Testament en bijbelse 
talen aan Newbold College of Higher 
Education, VK. Re

ne
 G

ro
th

m
an

n/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

w
av

eb
re

ak
m

ed
ia

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Um
ke

hr
er

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

An
na

Ta
m

ila
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



8 9

se
pt

em
be

r 2
01

6 
  |

se
pt

em
be

r 2
01

6 
  |

De
nn

is
 O

w
us

u-
An

sa
h/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

El
eg

ua
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Ad
ve

nt
is

t N
ew

s 
N

et
w

or
k

VROUWELIJKE PREDIKANTEN/ 
IN JAMAICA

D
e Adventkerk in Jamaica (ruim 322.000 
leden in 2011) sluit zich aan bij het besluit 
van de internationale organisatie dat 
vrouwen niet kunnen worden ingezegend 

als predikant, aldus een artikel in The Gleaner, 
een landelijk dagblad op Jamaica. De voorzitter  
van de Jamaicaanse Adventkerk, ds. Everett 
Brown, heeft daar echter wel een paar kantte-
keningen bij.

Brown hoopt, zegt hij, dat hij de eer zal hebben 
de eerste vrouwelijke predikant van Jamaica op 
de kansel te brengen. En verder: ‘Het is slechts 
een kwestie van tijd tot vrouwen als ingeze-
gend predikant op de kansel kunnen staan. 
(…) De Adventkerk heeft elders al vrouwelijke 
predikanten. Een van mijn doelstellingen is, en 
dat wil ik ook publiekelijk zeggen, om een vrou-
welijke predikant in de kerk van Jamaica in 
dienst te nemen.’

Brown maakte verder duidelijk dat in een 
wereldwijde kerk tal van argumenten meespe-
len bij de besluitvorming, en dat men bij het 
internationale kerkelijke congres in San Anto-
nio (juli 2015) tot de slotsom kwam dat de 
bijbelse principes die ten grondslag liggen aan 
het uiteindelijke besluit niet zwaarwegend 
genoeg waren.

Ook dr. Lorraine Vernal, hoofd van het Gezins-, 
Vrouwen- en Kinderpastoraat is van mening 
dat culturele achtergronden een rol speelden, 
maar dat het zeker niet om feministische motie-
ven ging. Zij is er echter eveneens van overtuigd 
dat ingezegende vrouwelijke predikanten in de 
grotere kerken in Jamaica kunnen dienstdoen.

NIEUWS/UIT DE WERELDKERK UIT DE WERELDKERK/NIEUWS

Tekst/Aafje Bruinsma

OOK MEISJES/NAAR SCHOOL 

D
e scholen zijn weer begonnen, maar niet 
voor iedereen. Je zult niet naar school 
mogen, omdat je van je ouders moet trou-
wen en voor het huishouden moet zorgen, 

zoals in Somalië. Of je bent ongesteld en wordt 
als onrein beschouwd, zoals onder andere in 
Nepal het geval is. In beide landen gaat maar 
een derde van de kinderen naar school; slechts 
een derde deel daarvan bestaat uit meisjes. 
In Nepal heeft ADRA toiletten gebouwd op 
drie scholen zodat 450 meisjes naar school 
kunnen. In Somalië krijgen 16.000 kinderen 
duurzame scholen die onderwijs voor meis-
jes toegankelijk maken. In dit project wordt 
samengewerkt met ADRA Duitsland en ADRA 
Somalië. Zie www.adra.nl voor meer info.

CAMPOREE/VOOR SCANDINAVIË

O
p Himmerlandsgården in Jutland, Dene-
marken, is dit jaar van 26 - 31 juli een 
grote Camporee gehouden. Er waren meer 
dan achthonderd Scouts & Pathfinders uit 

Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden 
en er was ook een contingent Nederlanders 
gekomen. 

De dagen werden steeds verzorgd door één 
van de landen, met allerlei interessante activi-
teiten. Maar ook het spirituele aspect speelde 
een belangrijke rol bij, met name, de morgen-
wijdingen. Verder werd er een grote markt 
gehouden als ondersteuning voor het scouting- 
werk in Litouwen. De opbrengst daarvan was 
maar liefst 43.000 Deense kronen (5.780 euro), 
die de Litouwers goed kunnen gebruiken voor 
de nodige uitbreiding en renovatie van hun 
kampeerterrein. Na de Deense, Finse, Zweedse 
en Noorse dag was de laatste sabbat ook een 
bijzondere dag, namelijk de Dag van de Heer! 
Op 30 juli om 20.00 uur vond de officiële afslui-
ting van de Camporee plaats in de grote tent. 
Een geslaagd evenement.

SOEP/IN PANAMA 

F
ulbia Castrellón liep op een dag door een 
verlopen park in de wijk Concepcion la 
Vieja in Panama-stad. Ze schrok van de 
ellende daar: rondhangende probleemjon-

geren, ouderen die uitgerangeerd waren. En ze 
vroeg zich of hoe zij mogelijkerwijs een straal-
tje hoop in hun leven zou kunnen brengen. 
Haar idee was heel simpel: soep! 

Zij legde haar idee voor aan de leiding van de 
vrouwengroepen in de verschillende advent-
gemeenten in Panama-stad en haar plan werd 
enthousiast ontvangen. En nu, bijna negen 
maanden later, doen honderden mensen mee 
aan haar project. Elke zondag krijgen meer 
dan driehonderd mensen ‘soep die hoop geeft’ 
met brood of rijst e.d. (het project heet inmid-
dels ‘Soup of Hope’).

Eén bepaalde adventgemeente neemt zo’n 
zondagse ‘soepdag’ voor haar rekening. Ook 
buurtbewoners helpen al mee. De mensen 
in het park krijgen bovendien een geestelijk 
woord mee, er wordt gezongen, een stukje 
uit de Bijbel gelezen en een gebed uitgespro-
ken. Een wijkagent voor probleemjongeren 
zei: ‘Fantastisch wat jullie doen zodat jonge 
mensen belangstelling krijgen voor het woord 
van God en hun leven beter op de rit krijgen.’

Castrellón wil nu ook iets gaan ondernemen 
voor de tweehonderd kinderen die als wees op 
straat leven of van wie de ouders de hele dag 
werken. Ze wil daarvoor samen met de plaat-
selijke autoriteiten een programma opstellen 
waarbij de kinderen ook naar een van de 
adventscholen in de buurt kunnen gaan.
‘Ik ben zo blij dat God ons inspireert en 
gebruikt om iets te betekenen voor mensen die 
het nodig hebben’, zegt Castrellón.

BOETIEK/HAPPY HAND

H
et gaat goed met Happy Hand! En dat is 
iets om blij mee te zijn. Happy Hand is 
een recentelijk geopende boetiek in de 
Vestergade, in het centrum van Vejle, in 

Denemarken. Ook de naburige winkels zijn er 
gelukkig mee, want zoals in zoveel stadscentra 
vallen er ook in Vejle gaten in de winkelfaçades. 

In Vejle is zo’n gat nu opgevuld door een kring-
loopwinkel, een initiatief van de Deense 
Adventkerk onder het motto: Adventkirkens 
Happy Hand  – Gi’ det vidare  (geef het door). 
De winkel, met café, draait op vrijwilligers. 
In de eerste week was de toeloop zo groot dat 
de voorraad al snel aangevuld moest worden! 
De opbrengst gaat naar projecten in de derde 
wereld maar ook naar speciale projecten in het 
eigen land. De boetiek heeft een eigen website, 
www.happy-hand.dk, en een facebookpagina, 
en is een bezoekje waard als u op vakan-
tie mocht gaan richting Scandinavië. Ook in 
Aalborg en Kopenhagen zijn er al Happy Hand-
kringloopwinkels met dezelfde doelstellingen.

http://www.adra.nl
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INTERVIEW/JENNEKE VAN VEEN JENNEKE VAN VEEN/INTERVIEW

‘DEZE SAMENLEVING 
VERGT EEN 

PRAKTISCH GELOOF’ 

JENNEKE VAN VEEN:

Jenneke van Veen ging vijf jaar geleden met pensioen na een lange carrière 
in de zorg. Zij vult dat in door ongeveer net zo hard door te werken als voor die 
tijd. Omdat het jammer is dat al die kennis en ervaring verloren gaan. ‘Ik geef 
om mensen en wil me inzetten voor kwetsbare groepen, dat drijft mij.’ Voor de 

kerk ziet zij een nieuwe rol weggelegd binnen de participatiesamenleving.

Tekst/Lydia Lijkendijk

Z
ij praat met bevlogenheid over 
haar werk. Jenneke van Veen is 
een vrouw met een missie: de 
zorg beter maken. ‘Ik werk niet 

om bezig te zijn, maar ik denk dat 
ik nog wat toe te voegen heb. Dat 
ik mee kan helpen om zaken die 
in de zorg wat lastig gaan, voor-
uit te helpen. Het is mooi om dat 
als toezichthouder of commissielid 
te doen in het netwerk dat ik heb 
opgebouwd. Het is zinvol werk en 
ik vind het ook leuk.’ Daarbij: het is 
niet goed om niet meer te werken, 
vindt zij. ‘Alleen televisiekijken of 
met vakantie gaan is niet afdoende 
om geestelijk gezond te blijven. Je 
geest bezighouden is belangrijk, 
anders ga je versuffen. Dus ga een 
studie doen, blijf werken of ga vrij-
willigerswerk doen.’
Soms heeft zij volle weken, erkent 
Van Veen. ‘Maar daarnaast heb ik 
heus tijd om boeken te lezen en 
creatief bezig te zijn.’ Zij wijst op 
een kerststal die zij heeft gehaakt, 
compleet met os, ezel en schapen. 
‘En elke dinsdag zorgen wij voor 
onze kleinzoon Mink.’

AANDACHT VOOR ZWAKKEREN
Van Veen maakt zich er hard voor, 
vanuit de Transitiecommissie 
Sociaal Domein (TSD) waar-
van zij lid is, dat er ook aandacht 
is voor de mensen die niet zelf-
standig kunnen leven. ‘De meeste 
mensen halen hun zelfrespect uit 
hun werk. Dat is voor deze groep 
niet anders, ook deze mensen 
willen graag iets doen en een 
bijdrage leveren. Ze hebben alle-
maal talenten op diverse vlakken. 
Wat me zorgen baart is dat we 
het werk dat zij zouden kunnen 
doen, niet meer hebben. Er is geen 
postkamer meer, geen koffiejuf-
frouw. Ik breng deze boodschap 
in mijn netwerk. Ik ga op bezoek 
bij gemeenten en ondernemers en 
maak dit bespreekbaar. Hier ligt 
een heel grote taak voor gemeen-
ten. Daarnaast is het belangrijk 
dat gemeenten kwetsbare groepen 
in beeld hebben: mensen zonder 
werk, multi-problematische gezin-
nen. Daar moeten zij hun beleid op 
afstemmen.’

EIGEN REGIE
We leven sinds twee jaar in een 
participerende samenleving, met 
een overheid die zelfstandigheid 
en eigen regie mede uit kosten-
overwegingen hogelijk waardeert 
en de ondersteuning hiervoor 
tot verantwoordelijkheid van de 
gemeenten heeft gemaakt. ‘Zelf 
de regie voeren wordt soms over-
gewaardeerd’, stelt Van Veen. ‘Ik 
vraag me af of er genoeg oog is 
voor mensen die dat niet kunnen. 

Denk aan verwarde mensen die  
nu op straat te vinden zijn, mensen  
met een chronische ziekte of 
aan gehandicapten. Sommigen 
zullen best in staat zijn om te 
werken maar ze hebben levens-
lang begeleiding nodig, iemand 
die op ze let. Altijd. We kunnen er 
niet vanuit gaan dat familie daar 
jaar in, jaar uit de helpende hand 
bij kan bieden. Alleen al omdat 
mensen gezinnen hebben en vaak 
samen moeten werken. Vanuit de 
arbeidsmarkt moet daar dan een 
antwoord op komen.’
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EFFICIËNTER EN GOEDKOPER
Ondanks de zorg die zij heeft voor 
kwetsbare groepen, is Van Veen 
voorstander van de participa-
tiesamenleving, van meer eigen 
regie. ‘Zelfstandigheid en omkij-
ken naar elkaar is voor elk mens 
belangrijk’, stelt zij. De komst 
van de sociale wijkteams bij 
gemeenten vindt zij een goede 
ontwikkeling. ‘Binnen sociale 
wijkteams zitten alle kwaliteiten 
bij elkaar om de ondersteuning 
efficiënter in te richten. Het is een 
mix van mensen en capaciteiten 
die hulp kunnen bieden. Ik heb 
veel vertrouwen in deze profes-
sionals en het maatwerk dat zij 
kunnen leveren. De mensen met 
de beste papieren moeten in die 
teams de gesprekken met cliënten 
voeren. Zij zorgen er aan de voor-
kant voor dat aan de achterkant 
de juiste hulp komt.’ De code voor 
verantwoord marktgedrag in de 
zorg die TSD mede heeft ontwik-
keld, bevordert aan die achterkant 
een fatsoenlijk loon voor thuis-
zorgmedewerkers. ‘Want van 6 
euro per uur kan geen mens leven.’

ROBOTISERING
Ook de technologie kan helpen om 
mensen meer zelf de regie te laten 
voeren en de zorg efficiënter en 
goedkoper te maken. Van Veen: 
‘Zorg op afstand wordt moge-
lijk met technologie. Er komen 
veel meer mogelijkheden voor 
mensen om hun eigen gezondheid 
te monitoren. Dat ontlast de zorg, 
dat is fijn. Hulpverleners kunnen 
op afstand meekijken dankzij 
internet en robots kunnen taken 
overnemen van thuiszorgmede-
werkers. Zelf hebben wij thuis 
ook een robotstofzuiger, heer-
lijk! Maar er zitten ook gevaren 
aan, want mensen hebben sociale 
contacten nodig. En niet iedereen 
kan dit, er zullen altijd mensen 
zijn die hulp nodig hebben. 
Daarom is het belangrijk dat er 
kritische geesten zijn, in alle lagen 
van de bevolking, in de zorg, in 
de politiek, die de juiste vragen 
durven stellen. ’

DE ROL VAN DE KERK
De kwetsbaarheid van mensen 
raakt haar, zegt Jenneke van 
Veen. ‘Ik geef om mensen en wil 
me inzetten voor de kwetsbare 
groepen, dat drijft mij. Dat komt 
niet per sé voort uit mijn geloof. 
Natuurlijk is mijn geloof een deel 
van mij. Het hoort bij mij. Net als 
mijn opvoeding, mijn ontwikke-
ling, de mensen die ik tegenkom. 
Dat alles bepaalt de keuzes die 
ik maak. Maar zorg hebben voor 
mensen is een universeel thema, 
anders zouden we in het seculiere 
Nederland nooit burgerinitiatie-
ven van de grond kunnen krijgen.’ 
Zij juicht het ontstaan van deze 
burgerinitiatieven toe. Wat haar 
betreft zouden ook kerkelijke 
organisaties veel vaker dit soort 
initiatieven moeten ontplooien, 
hun plek moeten innemen in het 
sociale domein én kritische vragen 
durven stellen. ‘Binnen diaconieën 
kan deze maatschappelijke veran-
dering ook een grote betekenis 
krijgen: hulp geven bij het invul-
len van formulieren, technische 
hulp bij computers, meegaan naar 

WIE IS JENNEKE VAN VEEN?
Van Veen is lid van de Raad van 
Toezicht van Alliade in Heerenveen 
en van Cordaan in Amsterdam. 
Daarnaast is zij lid van het bestuur 
van de V&VN, lid van het adviescol-
lege van het kwaliteitsinstituut van 
ZIN, voorzitter van de Innovatie-
kring Dementie en voorzitter van 
het Landelijk Verbeterprogramma 
Palliatieve Zorg namens ZonMw. 
Tenslotte is zij, samen met Han 
Noten en Doekle Terpstra, lid van 
de Transitiecommissie Sociaal 
Domein.

Jenneke van Veen is getrouwd, 
moeder van twee kinderen en oma 
van vijf kleinkinderen. 

Jenneke van Veen (1946) startte 
haar carrière als verpleegkundige. 
In 1986 maakte ze de overstap 
naar de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, waar zij diverse functies 
had en tussendoor afstudeerde als 
sociaal wetenschapper. Vanaf 2003 
was zij hoofdinspecteur voor de 
Verpleging en Chronische zorg.  

Bij haar pensionering in 2011 werd 
de Jenneke van Veen Verbeterprijs 
in het leven geroepen. Met deze 
jaarlijkse prijs willen initiatiefne-
mers ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap 
in Zorg en Ieder(In) kwaliteitsver-
betering in de zorg stimuleren en 
belonen.

een doktersbezoek of aanwezig 
zijn bij een keukentafelgesprek. Je 
hoeft niet altijd over het geloof te 
praten, je kunt geloven ook dóen. 
Maak de ondersteuning ook prak-
tisch vanuit de kerk. We weten 
dat een op de zes huishoudens 
schulden heeft, ook binnen de 
Adventkerk komt deze problema-
tiek voor. De diaconie kan mensen, 
door een vertrouwensband met 
hen op te bouwen, de weg wijzen 
naar hulp. Dat is wat mij betreft 
de taak van de kerk: niet beke-
ren moet het doel zijn, maar het 
bieden van hulp en het bevorde-
ren van sociale cohesie tussen 
mensen.’

De Dialoog van het vierde kwartaal 
van 2016 gaat over het bijbelboek Job. 
Als we ‘Job’ horen, denken we meestal 
direct aan lijden en verdere ellende. 

Toch zitten er ook wel andere elementen 
in het verhaal van Job. Elementen waar-

mee we elkaar tot steun en troost 
kunnen zijn. 

Tekst/Joanne Balk
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‘E
r was eens een man die Job 
heette en in het land Us 
woonde.’ Zo begint onge-
veer het bijbelboek over 

Job. De beschrijving van wie hij 
was klinkt nogal sprookjesach-
tig. De aanzienlijkste man van 
het oosten. Het leven bestond uit 
regelmatige feesten bij zijn kinde-
ren. Maar Job had ook ontzag voor 
God en hij waakte over zijn eigen 
reinheid en die van zijn kinderen. 
Het klinkt prima zo. En misschien 
moet je hopen dat alles wat hem 
overkwam, ook maar een verhaal-
tje was. Met een slechte wending 
en dat uiteindelijk toch nog aardig 
goed afloopt. Niet meer dan een 
mooie illustratie, een goed, oud 
verhaal.

AUTEUR
Maar de theologen zijn er nog 
steeds niet over uit. Niet echt 
tenminste. Zelfs niet over wie het 
nou eigenlijk geschreven heeft. 
Job zelf wellicht? Of toch een 
leeftijdgenoot? Er is een aantal 
scenario’s denkbaar en evenzo 
betwistbaar. De meesten neigen 
naar Mozes als auteur. En ook 
de Adventkerk ondersteunt die 
theorie. Het is ook wel het meest 
waarschijnlijk als je alles op een 
rijtje zet. Ook Ellen White schrijft 
het bijbelboek Job aan Mozes 

toe. Zij zegt: ‘Gedurende de veer-
tig jaren die Mozes doorbracht in 
Midjan schreef hij, onder inspira-
tie van de heilige Geest, het boek 
Genesis, en ook het boek Job.’
Mozes’ veertigjarige verblijf in 
Midjan verklaart de Arabische 
invloeden in het boek Job. Mozes’ 
eigen komaf verklaart de toespe-
lingen op het leven en op de 
gewoonten van dat land. En ook 
het beeld van God als Schepper 
en degene die alles in stand houdt 
past goed bij de schrijfstijl van 
Mozes.

EEN PIJNLIJK VERHAAL
Het verhaal van Job is een van de 
oudste verhalen die we hebben. 
Het is een nogal pijnlijk verhaal van 
een man die zich staande probeert 
te houden onder trieste omstan-
digheden. Hij wil niets liever dan 
het normale leven terugkrijgen 
dat hij om voor hem onverklaar-
bare redenen is kwijtgeraakt. Hij 
is getroffen door grote tegensla-
gen. Zowel fysiek als in zijn gezin. 
Probeer dat maar eens een plaatsje 
te geven in je leven. Het menselijk 
leed spat er vanaf. 
Wij als lezers van het verhaal 
worden wél op de hoogte gesteld 
van de redenen van alle narigheid 
die deze man overkomt. Wij weten 
dat Satan als grote aanklager het 
balletje heeft doen rollen bij God. 
En dat God het balletje heeft terug-
gerold door Satan de vrije hand 
te geven in het leven van Job. Ik 
zeg expres in het léven van Job, 
want over zijn dood mocht Satan 
niet beslissen van God. Dat is nog 
enigszins geruststellend, dat er 
een grens werd aangegeven waar-
binnen Satan zijn gelijk moest zien 
te halen. 

VRIENDEN VOOR HET LEVEN
Omdat Satan een soort van nul op 
zijn rekest had gekregen bij God, 
probeert hij het bij de volgende 
dichtstbijzijnde individuen die Job 
omringen: hij bespeelt diens vrien-
den. Die vrienden hadden een bron 
van troost voor Job moeten zijn. 
Maar helaas waren ze dat niet.
De grote vraag die de vrienden van 
Job bezighield was of Job nou wel 
of niet gezondigd had tegen God. 
Want hoe moesten ze anders al de 
ellende die hun vriend overkwam 
verklaren? Ze snapten er niets 
van en beschuldigden Job zelfs, in 
de hoop wijzer te kunnen worden 
door deze situatie. Maar die wijs-
heid bleef jammerlijk uit.  
In het bijbelboek Job gaat het om 
een groot en moeilijk thema: het 
vraagstuk van het lijden in de 
wereld. En daarnaast het thema 
van de grootheid van God. Over 
zijn ondoorgrondelijkheid en 
zijn rechtvaardigheid. Niemand 
mag die in twijfel trekken. Ook al 
worden de slechteriken in dit leven 
lang niet altijd gestraft, terwijl de 
mensen van goede wil soms lijden. 
Het leven is niet eerlijk, God wel. 

En omdat God liefde is en eerlijk 
en rechtvaardig, moeten mensen 
zich aan hem overgeven en hem 
onvoorwaardelijk vertrouwen.  
Job diende God omdat hij van hem 
hield. Omdat hij hem in zijn hart 
droeg. En niet omdat hij daar rijk 
of gezien door werd. 

GOD IS LIEFDE
Het boek Job wil ons laten zien 
dat God liefde is en ook dat hij een 
tegenstander heeft. Die tegenstan-
der gaat sluw te werk en misbruikt 
soms de naïviteit en oprechtheid 
van mensen, waardoor ze andere 
mensen kwetsen. 
Job en zijn vrienden zaten in de 
knoop met hun idee over oorzaak 
en gevolg. Hun manier van denken 
was dat leed altijd het gevolg was 
van zondigen. Maar Job was zich 
nergens van bewust. Wat had hij in 
vredesnaam verkeerd gedaan, dat 
het onheil hem zo trof?!
Het boek geeft ons geen antwoord 
op het vraagstuk van het lijden in 
de wereld. Ook niet nu we er een 
behoorlijke tijd later nog eens naar 
kijken. Nog steeds houdt de vraag 

ons van tijd tot tijd bezig. Waar is 
het allemaal goed voor? 
Job neemt uiteindelijk genoegen 
met Gods wijsheid en compen-
satie. Hij realiseert zich dat God 
hem nooit in de steek heeft gela-
ten, ook al leek het daar wel op. 
God leed met Job mee. God brengt 
het lijden niet over de mens, maar 
hij helpt mee om het te dragen, 
door het uiteindelijk zelf te dragen 
op Golgota. Die kennis heeft Job 
nog niet in dit verhaal over hem, 
maar hij begrijpt dat al wel. Gods 
antwoord zit 'm niet in woorden, 
maar in daden. God is heel dicht 
betrokken bij zijn schepselen. Dat 
realiseert Job zich op het laatst ook 
en daarin kan hij berusten.  

THEORIE VERSUS PRAKTIJK
Theoretische kennis over het hoe 
en waarom is niet voldoende om 
er in het leven iets van te kunnen 
maken. Het zit 'm ook in de kracht 
die we nodig hebben om te kunnen 
leven terwijl we omringd zijn 
door de stress die het leven met 
zich meebrengt. Je zou het leefstijl 
kunnen noemen. Daarin kunnen 
we elkaar helpen en tot steun zijn. 
Dat hadden Jobs vrienden kunnen 
doen, maar dat deden ze niet. Zij 
begrepen deze manier van leven 
nog niet. 
Het grootste deel van het boek Job 
gaat over de samenspraak tussen Job 
en zijn vrienden. Over hoe ze hem tot 
steun hadden kunnen zijn, maar dat 
niet waren. Het gaat over de manier 
waarop ze met elkaar omgingen, 
terwijl ze zich vrienden noemden. 
Vrienden luisteren naar elkaar en 
zeker in nood. Aan beschuldigingen 
hebben we dan niets, aan bemoe-
digingen des te meer. Daarin blijft 
het boek Job actueel, ook voor ons 
vandaag de dag.
Uiteindelijk laat Job door zijn daden 
aan zijn vrienden zien hoe het 
ook had gekund: hij brengt offers 
voor ze en bidt voor ze tot God. Hij 
behandelt zijn vrienden zoals hij 
door hen behandeld had willen 
worden. Waar heb ik dat toch meer 
gelezen? Maar Job en zijn vrien-
den hadden het Nieuwe Testament 

/ HET LEVEN IS NIET 
EERLIJK, GOD WEL

natuurlijk nog niet tot hun beschik-
king. Hoewel Job al wel uitleefde 
wat er in Matteüs 7:12 staat: 
‘Behandel anderen dus steeds zoals 
je zou willen dat ze jullie behande-
len. Dat is het hart van de Wet en de 
Profeten.’ Jezus noemt het zelfs het 
hart van de Wet en de Profeten. Dat 
droeg Job al in zíjn hart mee. 

VERZADIGD
Het verhaal eindigt in de trant van 
‘en hij leefde nog lang en gelukkig’, 
zoals wij elk verhaal meestal graag 
zien eindigen. Lang leefde hij zeker, 
namelijk nog 140 jaar. Daarin zag 
hij niet alleen zijn nieuwe kinderen 
opgroeien, maar ook diens kinde-
ren, tot in het vierde geslacht. Toch 
kan ik me niet voorstellen dat hij 
met al die nieuwe kinderen die hij 
nog kreeg, zijn eerste kinderen 
vergeten is. Natuurlijk, zijn leven 
was weer bruisend. Maar toch. Een 
stormramp die een huis vol kinde-
ren in haar geweld meeneemt 
vergeet je niet. En hoewel er niet 
meer op wordt teruggekomen, 
lijkt het me toch dat hij zo af en 
toe met weemoed terugdacht aan 
de tijd van voor alle narigheid. 
Natuurlijk was hij een stuk levens-
wijzer geworden na alles wat hij 
had meegemaakt. Nog authentie-
ker ook misschien. Omdat hij nu uit 
eigen ervaring anderen tot steun 
kon zijn. Wat dat betreft verbaas 
ik me er telkens weer over hoe God 
uit de meest vreselijke situatie nog 
positieve elementen weet te vissen. 
Elementen die bruikbaar zijn om 
anderen troost te kunnen bieden. 
En toen, zo staat het er, stierf Job, 
verzadigd van het leven.
Inderdaad is zijn leven vol geweest. 
Hij heeft zo’n beetje alles meege-
maakt wat je mee kunt maken in 
een mensenleven. Logisch dat je 
daar verzadigd van raakt. Maar 
genoeg is genoeg. Ook voor Job. 

Joanne Balk-Geerlings is verant-
woordelijk voor het ESDA-Instituut en 
het Servicecentrum van de Adventkerk. 
Ook is zij associate voor het departe-
ment Publicaties.

/ GOD BRENGT HET 
LIJDEN NIET OVER 
DE MENS, MAAR HIJ 
HELPT MEE OM HET 
TE DRAGEN
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PS
ERNA VAN DER DONCK

8 nov 1942 – 23 dec 2015
Erna van der Donck was al zeven-
dedagsadventist voordat de 
gemeente Terneuzen, waar zij lid 
van was, bestond. Toen ds. Ton 
Dingjan in 1974 de lezing Bijbel 
en archeologie organiseerde in 
het toenmalige Zuidland-theater, 
bestelde Erna altijd kaartjes voor 
de voorstelling. Ze was een drij-
vende kracht achter het ontstaan 
van de gemeente Terneuzen. Na het 

seminar kwam een klein groepje 
iedere sabbatochtend samen in een 
bijbelseminar. Erna en haar toen-
malige man, Dirk Dekker, zetten 
zich daar volledig voor in. 

Ook in de gemeente was Erna 
actief: jarenlang was ze hoofd-
diacones en leidde ze de 
kindersabbatschool. Dit alles naast 
de zorg voor haar gezin en haar 
werk in de verzorging. Haar huis 
stond altijd open voor iedereen. 

Na het overlijden van Dirk trouwde 
Erna later met Rob van Leeuw-
aarde, die haar overleefde. 

Piet Jansen, vanaf 1974 tot aan 
Erna’s overlijden samen met haar 
in de gemeente, vertelt dat zij 
ieder jaar een toogdag hielden 
met Vlaamse kerkleden. Ook de 
gemeente Vlissingen en Middel-
burg werden dan uitgenodigd 
voor een ochtend- en middagpro-
gramma, een hele prestatie voor de 
kleine gemeente. 
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IN MEMORIAM DS J.H. (HENK) ROSMAN

Henk Rosman werd in 1928 
geboren in Schiedam. Hij 
groeide op tijdens de crisisjaren 
in een arbeidersmilieu van werk-
loosheid en armoede. De oorlog, 
en met name de hongerwinter, 
was van grote invloed op zijn 
verdere leven. Zijn ouders herin-
nert hij zich als bijzonder 
liefdevol en zorgzaam. Zij waren 
zevendedagsadventisten en 
stonden positief in het leven, 
ondanks alle problemen.

R
osmans vader was huis-
schilder met een artistieke 
inslag als kunstschilder en 
muzikant. Hij leerde hem 

observeren en schoonheid onder-
kennen. Zijn moeder, die overleed 
toen hij 15 jaar was, was een 
sterke persoonlijkheid met een 
groot plichtsbesef.

TOEGEWIJD
Henk Rosman volgde de ambachts-
school en wilde aanvankelijk 
binnenhuisarchitect worden. Door 
de verschrikkelijke vernietigin-
gen in de oorlog zag hij echter de 
betrekkelijkheid van materiële 
zaken in en besloot theologie te 
gaan studeren op Oud Zandbergen. 
Hij maakte deel uit van de eerste 
lichting zeer gemotiveerde studen-
ten en sloot vriendschappen voor 
het leven.
Hij trouwde met zijn grote liefde, 
Janny Storm. Ze waren bijna 60 
jaar getrouwd en kregen samen 
vier kinderen.

In zijn werk voor de kerk was Henk 
Rosman zeer toegewijd en serieus. 
Hij was in essentie toch vooral de 
ambachtsman die zijn werk tot in 
de puntjes wilde beheersen. Zo 
besteedde hij veel tijd en studie aan 
zijn preken, de liturgie en de cate-
chisatie. In de wekelijkse kerkdienst 
moest God centraal staan en eer 
worden bewezen. Vorm (schoon-
heid) en inhoud moesten elkaar 
versterken. Voor de catechisatie 
aan de jeugd en belangstellenden 
gebruikte hij, naar de maatstaven 
van toen, moderne visuele middelen 
die hij zelf maakte.

LITURGISCHE EREDIENST
Hij was achtereenvolgens predi-
kant in Deventer, Leeuwarden, 
Hoogeveen, Apeldoorn, Rotterdam-
Noord, Leiden en Zutphen. Hij heeft 

al deze gemeenten graag gediend 
maar kon in de prachtige kerk 
in Rotterdam-Noord toch het 
meest zijn denkbeelden verwe-
zenlijken. Hij bouwde daar zelfs 
met eigen handen een podium 
als liturgisch centrum. Niet 
overal kon zijn pleidooi voor een 
liturgische eredienst dezelfde 
waardering oogsten. Hij kon dat 
overigens goed relativeren, want 
God is niet te vangen. Niet in 
woorden en niet in vormen.

BREDE BELANGSTELLING
Hij had een brede belangstel-
ling op het terrein van politiek, 
cultuur en sport, en zocht zijn 
ontspanning in onder andere 
schaken, zeilen en muziek. 
Vanwege de gezondheid van 
Janny verhuisde het echtpaar 
Rosman zes jaar geleden naar 
‘Vredenoord’. De zorg voor haar, 
die hij met zijn kenmerkende 
inzet pleegde, dreigde te veel 
voor hem te worden. Twee jaar 
geleden werd bij hem een onge-
neeslijke kanker geconstateerd. 

Henk Rosman stierf op de sabbat 
van 11 juni, in de wetenschap 
dat hij in Gods handen is. Zijn 
sabbat is definitief aangebroken. 
Namens het Landelijk Kantoor 
van de Adventkerk uitte voor-
zitter ds. Wim Altink, die ook 
voorging in de afscheidsdienst, 
waardering en respect voor ds. 
Rosmans werk.

GEDOOPT

23 april / Alivio Delft
SHANTEE ALLEE (12)
PRISLEY ANTONIA (15)
RYAN KOFFY (79)
KENNETH LOPEZ 
NIJONAR LOPEZ 
SANDRA P.  MARIN CASTILLO (39)
JURNELLY NOHAILA MARTINA (31)
LIANA MADURO (44)
HENSLEY ADRIANO RUDOLF 
DENNY WILLEMS 
QUINCY VAN ARNEMAN ZIMMERMAN 

14 mei / Den Haag
RUBEN DINGEMANSE (20)

21 mei / Rotterdam-Noord
GERBEN SLOOFF (33)
ARJEN BES (33)  

28 mei / Emmen
WALTER BAKKER  

4 juni / Hilversum
WILFRIED TRAPP (57)

18 juni / Arnhem
RAMIRO DUIJSTER (39) 

2 juli / Arnhem
BENJAMIN SELASSA (11)

 / Het Middelpunt
MAARTJE VAN IJSSELMUIDE (26)

9 juli / Alkmaar
SARA SCHRAAL (20)

 / Nijmegen
ROMY VAN BREDA (29)

16 juli / Den Haag
ETTY MARTI (48)
ESTHER DE JONG (18)

26 juli 2014 / Amsterdam-Zuid
LOIDE BOLEY FARIAS (50)  

  op belijdenis 
van geloof
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Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen 
voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde 
in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar 
geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. 
En zodat we weten wat we geloven. Dit keer: God de Zoon.

Tekst/ds. Tom de Bruin

GOD, DE ZOON
God, de eeuwige 
Zoon, werd mens 
in Jezus Christus. 
Door hem werd 
alles geschapen 
en door hem liet 
God zijn karakter 
aan de mensheid 
zien. Hij bracht de 

redding van de mensheid tot stand 
en hij oordeelt over de wereld. Hij 
is voor altijd echt God, en werd ook 
echt mens: Jezus, de Christus. Hij 
is verwekt door de heilige Geest en 
geboren uit de maagd Maria. Hij 
leefde als mens en ervoer verlei-
dingen, maar was het volmaakte 
voorbeeld van Gods rechtvaardig-

heid en liefde. In zijn wonderen werd 
Gods macht zichtbaar. Zij bewe-
zen dat hij Gods beloofde Messias 
was. Jezus leed en stierf vrijwillig 
aan het kruis in onze plaats, voor 
onze zonden. Hij werd opgewekt uit 
de dood en steeg op naar de hemel 
om daar in het heiligdom voor ons 
dienst te doen. Hij zal terugkeren in 
heerlijkheid om zijn volk uiteindelijk 
te redden en alles te herstellen.

Aan Jezus Christus danken 
christenen hun naam. Wij zijn 
volgelingen van hem. Hij leefde 
tweeduizend jaar geleden in 
Israël. Dat klinkt vrij simpel, maar 
theologisch is het een beetje inge-
wikkelder. Jezus was een mens, 

HEVIG DEBAT
Zoals ik deze twee manieren om 
Jezus te begrijpen uitleg, klinkt 
(hopelijk) de tweede manier veel 
aannemelijker. Toch woedt onder 
een aantal adventisten hierover 
een hevig debat. Een deel van dit 
debat heeft ook te maken met het 
feit dat de meeste adventisten tot 
de jaren 50 van de vorige eeuw 
de eerste uitleg aanhingen. Ook 
als je de boeken van Ellen White 
erop naslaat, dan zie je op het 
eerste gezicht meer bewijs voor de 
eerste manier, al moet je dat met 
een korreltje zout nemen. Wat zij 
beschrijft als menselijke tekort-
komingen, lijkt meer te wijzen op 
verkoudheden en andere lichame-
lijke gebreken.

Ons geloofspunt neemt geen 
duidelijke stelling voor een van 
beide opties. Dat is belangrijk om 
op te merken, want het geeft aan 
dat wij als kerk erkennen dat wij 
het niet precies weten. We weten 
dat Jezus volledig mens was die 
‘met onze zwakheden kan meevoe-
len, juist omdat hij, net als wij, in 
elk opzicht op de proef is gesteld, 
met dit verschil dat hij niet verval-
len is tot zonde’ (Hebreeën 4:15). 
Maar we weten niet precies hoe 
God mens werd.

JEZUS’ DIENSTWERK
Jezus heeft twee belangrijke taken 
gehad als mens. Ten eerste liet 
hij in zijn leven dingen zien: Gods 
karakter van liefde en de spoedige 
komst van Gods koninkrijk. Door 
hoe Jezus met mensen omging, liet 
hij er geen twijfel over bestaan 
dat God oog heeft voor de mensen 
over wie wij vaak heen kijken. En 
de wonderen die Jezus deed, lieten 
zien dat God almachtig is, en dat 
hij spoedig een einde zal maken 
aan deze zondige wereld.
Jezus’ tweede taak als mens vond 
plaats in zijn dood. Jezus stierf 
vrijwillig voor ons, zodat wij niet 
hoeven te sterven. Jezus, die zoals 
we net zagen zondeloos was, stierf 
voor de zonden van alle anderen. 
Hierdoor werd Gods overwinning 
over de zonde definitief, en wach-
ten we alleen nog tot God de zonde 

/ JEZUS WAS EEN 
MENS, MAAR OOK 
TEGELIJKERTIJD GOD

maar ook tegelijkertijd God. Voor-
dat Jezus geboren werd, bestond 
hij al – als God. Tijdens zijn leven 
op aarde was hij een mens én God, 
en na zijn dood leeft hij verder, 
als God. Tijdens zijn leven als een 
mens ervoer Jezus dus alles wat 
mensen meemaken. Weer klinkt 
dit vrij simpel, maar theologisch is 
het dat helemaal niet!

JEZUS EN VERLEIDINGEN
In de kerk komen we meestal twee 
manieren tegen om de verlei-
dingen van Jezus te beschrijven, 
allebei hebben ze heel andere 
uitwerkingen op ons leven. 
De eerste is dat Jezus precies 
hetzelfde was als wij. Dus dat 
Jezus dezelfde neiging tot zonde 
erfde die wij ook van Adam en Eva 
hebben geërfd. Jezus kon, omdat 
hij zo dichtbij God leefde, alle 
verleidingen weerstaan. Dit stand-
punt is problematisch, want je 
zou hieruit de conclusie kunnen 
trekken dat wij dan ook, door 
dichtbij God te zijn, alle verleidin-
gen kunnen weerstaan. En als wij 
zonder zonde konden leven, dan 
zouden we de redding van Jezus 
helemaal niet nodig hebben.
De andere manier om Jezus te 
zien is dat hij dezelfde natuur had 
als Adam en Eva. Perfect gescha-
pen, zonder de neiging tot zonde, 
maar wel met de mógelijkheid tot 
zonde. Zonde komt dan bij hem, 
als het ware, van buitenaf, terwijl 
het bij ons van binnenuit komt. 
Dit verklaart dan waarom hij niet 
hoefde te zondigen, terwijl wij niet 
anders kunnen. Deze uitleg heeft 
nog een voordeel. Het betekent dat 
de mens Jezus, omdat hij geen deel 
uitmaakt van de gevallen mens-
heid, zelf geen redder nodig heeft.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de 
geloofspunten? Het bekende 
boek van dr. Reinder Bruinsma  
Wat zevendedagsadventisten 
geloven is in een nieuw jasje 
gestoken. Het boek is volledig in 
kleur en behandelt de in 2015 
herziene geloofspunten. Te koop 
bij het servicecentrum (www.
adventist.nl) voor slechts €5,95.
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een halt toe roept. We leren meer 
over Jezus’ leven, dood en opstan-
ding in geloofspunt 9.

JEZUS KOMT SPOEDIG
Na zijn dood keerde Jezus terug 
naar de hemel. Hij blijft daar 
opkomen voor ons mensen. Daar-
vandaan komt hij spoedig terug 
om ons op te halen om eeuwig 
met God in zijn nieuwe koninkrijk 
te leven. Geloofspunten 24 en 25 
bespreken dit tot in detail.
God is Vader en Zoon, maar ook 
heilige Geest. In de volgende 
Advent bespreken we de geloofs-
punten over de heilige Geest en de 
schepping. 
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Heeft u ook zo’n hekel aan de wekker? De klokradio van mijn man 
laat om 6.00 uur nog enigszins zachtjes het journaal horen, maar 
het digitale wekgeluid van mijn mobiel is dwingend, hard en mono-
toon. Wakker word ik er wel door. Dat is ook de bedoeling, want er 
staat een afspraak in mijn agenda waar ik op tijd moet zijn.  

Tekst/Miranda Broekhuis

GOD
GUNT ONS
DE TIJD

T
ijd speelt een belangrijke rol 
in ons leven. Misschien wel 
te belangrijk. Veel mensen 
glipt de tijd door de vingers. 

Ik herken dat wel, zeker als ik mijn 
agenda bekijk. Maar wat is tijd? 
Het behoort tot de grootste raad-
selen uit ons leven. We kunnen de 
werking van de klok goed beschrij-
ven. Alleen: waar verwijst de tijd 
naar? Mensen om mij heen roepen 

ARBEIDSTIJD
Maar met die nieuwe internati-
onale kloktijd kwam er ook een 
nieuwe structuur ons leven binnen. 
We werden als het ware losge-
koppeld van ons eigen, lokale en 
natuurlijke tijdritme. In plaats van 
in een zekere harmonie met de 
tijd te leven, werden we voortaan 
geleefd door de klok. De industria-
lisering van de samenleving met de 
daarbij behorende fabrieksfluiten 
en prikklokken, versterkten dat 
gevoel. Charlie Chaplin laat in de 
film Modern Times uit 1936 al zien 
wat kloktijd met het natuurlijke 
tijdritme van de mens doet. Het 
strenge regime van de klok zweept 
de man met de bolhoed op om 
steeds meer te produceren. Hij lijkt 
zelfs te worden verzwolgen door 
de steeds sneller lopende machi-
nes, waardoor hij zelf een machine 
wordt. Chaplin wilde met zijn film 
laten zien dat de mens van zich-
zelf vervreemd raakt als tijd nog 
slechts nuttig is als arbeidstijd.
Arbeidstijd is dus een relatief jong 
begrip. Tegenover die arbeids-
tijd is in de loop van de twintigste 
eeuw de ‘vrije tijd’ komen te staan. 
Tegenwoordig bevinden we ons 
in een luxepositie als het gaat om 
vrije tijd. Het aantal uren dat een 
mens werkt, is sinds de Industri-
ele Revolutie enorm gedaald. Maar 
zelfs die vrije tijd komt steeds 
meer onder druk te staan. In onze 
vrije tijd gaan we namelijk reizen, 
sporten, evenementen bezoeken, 
enzovoorts. Kortom, we vullen 
onze vrije tijd maximaal in, maar 
hebben steeds minder tijd over 
voor rust en ontspanning. Het 
lijkt alsof we ons niet meer mogen 
vervelen en geen ‘lege tijd’ mogen 
overhouden. 

GODS SABBAT
Zo anders had God het voor ons 
bedoeld. Meteen na de schepping 
van de mens heeft God ons een 
prachtige, rustige en ontspannen 
dag geschonken: de sabbatdag. ‘Na 
zes dagen had God de hemel en de 
aarde in al hun rijkdom voltooid. 
Op de zevende dag rustte hij van  

het werk dat hij gedaan had’ 
(Genesis 2:1-2). De sabbat is een 
wekelijks monument in de tijd, 
dat ons er steeds weer aan herin-
nert dat we door God geschapen 
zijn en dat we door hem ook zijn 
verlost en eenmaal zullen worden 
herschapen. God vindt de sabbat 
zo belangrijk, dat hij die dag zelfs 
heilig verklaart. Hij zette daar-
mee de zevende dag apart van alle 
andere dagen. 
Natuurlijk is het niet zo, dat God 
op de zevende dag moest uitrus-
ten van zijn scheppingswerk. God 
is God en daarom ook onvermoei-
baar. Nee, God geniet op deze dag 

van wat hij heeft gemaakt. Hij 
bevindt zich te midden van alle 
dieren, bomen, planten, vogels, 
vissen, landschappen, mensen en 
kijkt om zich heen, en geniet. Hij 
hoeft niets te doen. Er is zoveel 
om naar te kijken en te luisteren. 
Daar neemt hij de tijd voor. God 
gebruikt heel bewust die ‘lege tijd’, 
terwijl hijzelf geen tijd kent zoals 
wij die kennen. Hij heeft voor ons 
geluk en voor ons welzijn mense-
lijke tijd geschapen door de tijd in 
eenheden van zes dagen plus één 
te verdelen. 

TIJD OM TE REFLECTEREN
Genesis 1 laat ons heel subtiel zien, 
dat God op iedere scheppingsdag 
tijd neemt om zijn werk te bekij-
ken en erop te reflecteren. Op 
alle scheppingsdagen neemt hij 
een moment om te bezien wat hij 
met zorg en aandacht heeft gecre-
eerd. Hij doet als het ware een 
stap achteruit, bekijkt het van 
alle kanten en reflecteert erop. 
Elke dag opnieuw. En steeds weer 
komt hij tot de conclusie dat wat 
hij gemaakt heeft, goed is. Op de 
derde dag zegt hij dat zelfs twee 
keer! God laat hier al zien, dat we 
op de dagen dat we aan het werk 

zijn, ook tijd moeten nemen om op 
de dag terug te kunnen kijken. Was 
het goed wat we hebben gedaan? 
Was het goed wat ons is aange-
daan? Hoe gaan we van hieruit 
verder met de volgende dag? 
Om die vraag te kunnen beant-
woorden hebben we ‘lege tijd’ 
nodig. Dit is een filosofisch begrip, 
wat betekent dat je niet vooraf 
invult wat je met die tijd gaat doen. 
Je gebruikt de tijd om te denken en 
aandacht te geven aan zaken die 
belangrijk zijn in het leven. Vaak 
ontstaan op dat soort momenten 
de meest creatieve ideeën. Ook 
mijmeren en dagdromen, wat wij 
al snel ‘verveling’ noemen, leidt 
tot creativiteit. God heeft immers 
in ons het vermogen gelegd om te 
creëren, om iets nieuws te begin-
nen, om opnieuw te beginnen 
en om het nieuwe te verzinnen. 
Die rust of ledigheid was in onze 
calvinistische cultuur natuur-
lijk des duivels oorkussen. Toch 
zou het goed zijn meer lege tijd 
in te bouwen, waarin je belang-
rijke vragen over jezelf en over de 
wereld stelt. 

MINISTERIE VAN VROMT
Helaas ontbreekt het ons juist aan 
lege tijd. Want hoe sneller we ons 
kunnen verplaatsen, des te minder 
tijd we voor elkaar hebben. Hoe 
groter onze beschikbaarheid via 
mobiele telefoons, e-mail en inter-
net, des te minder tijd we hebben 
om elkaar te spreken. Wat kunnen 
we er aan doen? De regering van 
Paars-II stelde destijds de toen-
malige minister van VROM, Jan 
Pronk, voor om aan zijn ministe-
rie ook het fenomeen ‘tijd’ toe te 
voegen. Het kabinet constateerde 
namelijk een permanente tijd-
schaarste. Men had het zelfs over 
‘tijdarmoede’. Pronk vond echter 
dat tijd in de persoonlijke levens-
sfeer thuishoorde en sloot het 
uit van zijn portefeuille. Daar-
mee is tijd uit het openbare debat 
verdwenen, terwijl tijd wel dege-
lijk onze economie van groei en 
voortuitgang regeert. We willen 
steeds meer, we willen steeds iets 

/ DE SABBAT IS EEN 
WEKELIJKS MONU-
MENT IN DE TIJD
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dat de tijd steeds sneller gaat. Het 
is iets waarvan we steeds minder 
lijken te hebben.

IJKPUNT
In 1884 is in Greenwich het inter-
nationale ijkpunt voor tijdmeting 
vastgelegd. Na drie volle weken 
van vergaderen viel op een confe-
rentie van wetenschappers de 
beslissing waar de nulmeridiaan 
moest komen, het ‘begin van de 
tijd’. Daarvoor bepaalden lokale 
tijdmetingen, die meestal op astro-
nomische waarnemingen gebaseerd 
waren, ons dagritme. Dat dagritme 
had te maken met de gewoonten 
van een bepaalde gemeenschap, 
de geografische ligging, de wisse-
ling van de seizoenen en de daaraan 
verbonden momenten van zaaien 
en oogsten. De Greenwich-tijd werd 
als het ware over dit dagritme heen 
gelegd en wij kregen onze nieuwe 
internationale kloktijd. Dat was 
voor de economie wel zo handig. 
Het vervoer kon nu bijvoorbeeld 
beter op elkaar afgestemd worden. 
Als je de trein nam, kon je de klok 
erop gelijk zetten wanneer deze 
binnenkwam en ging vertrekken.
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OVERDENKING/TIJD BLOG/CHRISTLE JASINTA

anders en we willen dat steeds 
sneller. Kloktijd heeft onherroepe-
lijk invloed op onze persoonlijke 
tijdservaring. 
Er is immers zoveel wat we willen 
en moeten doen binnen de vieren- 
twintig uur in een dag. We leven in 
zo’n hoog tempo, dat het mensen in 
de problemen brengt. Alles om ons 
heen versnelt. Dat valt vooral op 
als je oude tv-programma’s of films 
ziet, die zijn voor ons gevoel enorm 
traag. Of bedenk hoe we vroeger 
brieven stuurden naar familie in 
het buitenland; we moesten vaak 
weken wachten op een reactie. Nu 
kruipen we achter Skype en we 
zien en spreken elkaar. Soms lijkt 
het erop dat we eigenlijk nog meer 
tijd zouden willen hebben om nog 
meer te kunnen doen. Want: tijd is 
geld. Er mag geen moment worden 
verspild. We zien het als vooruit-
gang en een prestatie dat we twee 
of drie dingen tegelijk kunnen doen. 

STEEDS SNELLER
Daarnaast wíllen we ook steeds 
sneller: we willen de snelste 
internetverbinding, de kort-
ste afstand naar de supermarkt, 
en in twee minuten een maaltijd 
op tafel zetten. We leven name-
lijk in een maatschappij waarin 
snelheid gewaardeerd wordt. Dat 
hoge tempo is ook in ons gekro-
pen. In West-Europa blijken we 
het hoogste tempo te hebben, 
in Latijns-Amerika het laag-
ste. Hoe meer industrialisatie en 
individualisme, des te hoger het 
levenstempo. Geen wonder dat we 
ons opgejaagd voelen. 

En dan is er ook nog de toegeno-
men werkdruk. Niet dat we nu 
zoveel harder zijn gaan werken – 
we besteden zelfs iets minder tijd 
aan werk en huishouden, maar 
door de recessie van de afgelopen 
jaren ervaren veel mensen wel een 
grotere spanning rond hun werk. 
De kans om je baan kwijt te raken 
is reëel, wat maakt dat mensen 
harder gaan werken om zich te 
bewijzen. Dat zorgt er ook voor dat 
ze niet durven aangeven dat ze het 
eigenlijk te druk hebben. 

BALANS
De balans tussen werk en privé 
slaat regelmatig door naar de 
verkeerde kant. De tijd die we 
zouden willen besteden aan gezin, 
familie en vrienden hebben we 
niet of te weinig. Om maar niet te 
spreken van tijd voor jezelf, of tijd 
met God. Tijd die zo nodig is om 
even afstand te nemen, af te stem-
men wat we voelen en aandacht 
te geven aan ons geestelijk leven. 
Pas als we regelmatig rust nemen 
tussen onze bezigheden door, 
kunnen we tot reflecteren en 
bezinnen komen. We hebben het 
nodig om uit te rusten, niks te 
doen, te lummelen, te lanterfanten 
en onszelf te vervelen. Dat zorgt 
voor herstel en maakt ons creatief.

NET ALS JEZUS
Ook in de Bijbel komen we het 
verlangen naar rust vaak tegen. 
Jezus gaf zelf het voorbeeld door de 
discipelen na een drukke periode 
mee te nemen naar een eenzame 
plaats, om alleen te zijn en er uit te 

rusten. Hij zocht de rust en afzon-
dering om te bidden, te reflecteren 
en tot zichzelf te komen. Hoewel 
het ook voor ons belangrijk is om 
rust te nemen en van een afstandje 
naar ons leven te kijken, vinden 
we het moeilijk elke dag enige tijd 
niets te doen en niets te hoeven, 
om lege tijd te ervaren. Niet omdat 
we het niet kunnen, maar omdat 
we het verleerd zijn. Er komen 
voortdurend prikkels op ons af en 
we moeten overal iets van vinden 
of ergens bij aanwezig zijn. En 
wat doen we op het moment dat al 
onze afspraken worden geschrapt 
en we even alle tijd van de wereld 
hebben? We doen de televisie aan, 
pakken de krant of de telefoon of 
we zoeken een uitje waar we nog 
vermoeider van terugkomen. Plaat-
sen waar we echt tot rust komen, 
worden steeds schaarser. Even 
ontsnappen aan het lawaai van de 
wereld is niet genoeg. Het lawaai in 
onszelf nemen we immers met ons 
mee.

IN HARMONIE
Het vergt dus nog wel enige oefe-
ning om lege tijd blijvend in te 
voegen in ons dagelijks leven. 
Maar als het ons lukt, zal de klok-
tijd onze agenda steeds minder 
regeren en zullen we in harmo-
nie met ons eigen natuurlijke 
tijdritme komen. Daartoe is het 
belangrijk dat we naast de weke-
lijkse sabbatsrust voor lichamelijk 
herstel, dagelijks tijd nemen om 
te reflecteren op de dag. Tien 
minuten kunnen we altijd ergens 
vinden; misschien ter voorberei-
ding of volgend op ons bidden. Zie 
die lege tijd niet als een bijkomende 
verplichting voor die dag, maar als 
tijd die hoort bij onze menselijke 
structuur. God gunde zich die tijd 
en gaf ons daarmee een voorbeeld. 
Laten wij ons die tijd ook gunnen, 
zodat wij aan het einde van een dag 
ook kunnen zeggen: het was goed.

Miranda Broekhuis is pastoraal 
werker van de adventgemeenten in 
Enkhuizen en Meppel en secretaris van 
district Noord-Nederland.

In mijn vorige blogs heb je een beetje kunnen meeleven met mijn 
leven hier op Newbold College. Het was een heftig jaar. Met hoge pieken 
maar ook diepe dalen. Charles Dickens omschrijft het perfect in  
A Tale of Two Cities: ‘It was the best of times, it was the worst of times’ 
(Het was de beste der tijden, het was de slechtste der tijden). Zo voelt 
voor mij dit afgelopen jaar. Als ik terugkijk, zie ik dat ik ontzettend veel 
heb geleerd. Er waren veel heel leuke en grappige momenten. Maar er 
zaten ook genoeg moeilijke momenten bij. Ik heb veel gestreden met 
mezelf en God en heb veel moeten nadenken over onze kerk en mijn 
toekomstplannen. 

Tekst/Christle Jasinta

D
it jaar kwamen steeds vaker 
lessen naar boven uit mijn 
eerste preek die ik twee jaar  
geleden als jeugdlid heb 

gedeeld met mijn gemeente. Deze 
preek ging over mijn allereerste 
auto, een mooie grijze Volkswagen 
uit ’98. De auto, Poul genaamd, was 
mijn grote trots en bron van blijd-
schap en al rijdend in deze auto heb 
ik veel geleerd.

LEVENSWEG
Ik geloof dat ons leven vergeleken 
kan worden met een autoreis. Wij 
mensen zijn allemaal verschillende 
auto’s. We hebben allemaal verschil-
lende vormen, maten en kleuren. 
En we dragen allemaal onze eigen 
deukjes mee, binnenin de auto of 
aan de buitenkant, waar iedereen 
ze kan zien. Dagelijks zijn we druk 
in de weer met onze eigen route. We 
zijn op weg naar diverse bestem-
mingen en rijden allemaal met 

andere snelheden. Sommige auto’s 
bereiken hun bestemming sneller 
dan andere. Er zijn auto’s bij die 
constant rondjes rijden. Soms is er 
ook een lekke band of een storing in 
de auto waardoor je even niet meer 
verder kunt en een tijdje stilstaat. 
Dé kans om een nieuwe route uit te 
stippelen, even je benen te strekken 
en daarna weer vol goede moed 
verder te gaan.

LEVENSLESSEN
De leermomenten zitten niet in 
wie het hardst kan toeteren bij 
een verkeerslicht of wie het snelst 
optrekt. Juist de reis is belangrijk. 
Auto’s rijden nooit alleen, en samen 
maken we de belangrijkste dingen 
mee. Als we stoppen wanneer de 

ander pech heeft, ons open durven te 
stellen naar de ander en niet alleen 
lief maar ook leed met elkaar delen.
Twee jaar geleden had ik niet durven 
dromen dat mijn reis naar Newbold 
College zou leiden. Een jaar geleden 
had ik niet gedacht dat ik nog zoveel 
moest leren. Wat de toekomst bren-
gen moge, weet alleen God. En mis- 
schien is dat maar goed ook. Ik vraag 
hem wat vaker om mijn navigatie-
systeem te zijn. Dat scheelt namelijk 
heel wat files en lost het probleem 
van verouderde routekaarten op. 
Misschien moet jij je navigatiesy-
steem ook eens aanpassen?

Mocht je meer willen weten over 
mijn leven in Engeland of heb je 
vragen over Newbold College, dan 
kun je mij een mailtje sturen via 
c.jasinta@gmail.com.

Christle Jasinta studeert theologie 
aan Newbold College.

/ WE ZIJN DRUK IN 
DE WEER MET ONZE 
EIGEN ROUTE
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INTERVIEW/JONG EN GELOVIG

De meeste mensen zoeken eerst een kerk en laten zich dan dopen. 
Anne den Hollander deed het andersom. Na haar doop ging ze pas 
echt groeien in geloof – en vond bovendien een kerk. ‘Mijn doop was 
voor mij geen afsluitend punt, het is juist het begin.’

Tekst/Lydia Lijkendijk

ANNE DEED HET

Z
e zit in het derde jaar van de 
opleiding hotelmanagement. 
Volgend jaar is ze klaar. Naast 
haar studie is ze volop aan het 

werk in een restaurant in Breda, 
de plaats waar ze ook woont. Anne 
den Hollander (22) is overtuigd 
van haar studiekeuze en ze geniet 
van haar werk. ‘Ik vind het heel 
leuk om met mensen bezig te zijn. 
Ik houd ervan om in de horeca te 
werken, er gebeurt altijd wel iets.’

PREDIKANTSKIND
Anne den Hollander komt uit een 
adventistisch gezin. Haar vader 
is predikant en werkt voor de 
Adventkerk. ‘Het was wel oké 
om op te groeien in een predi-
kantengezin’, zegt zij. ‘Hoewel ik 
natuurlijk geen idee heb hoe het 
anders was geweest. We vier-
den sabbat en gingen altijd naar 
de kerk. God was een centraal 
punt. Daarnaast had ik gewoon 
een leven. Ik ging naar school en 
speelde met vriendinnetjes. Wel 
kreeg ik de ‘background theory’ 
van de kerk mee. Er zit meer achter 
de Adventkerk dan de kerkdien-
sten op sabbatochtend, het is een 
hele organisatie.’

DOOP IN ZEE
Dat zij gelovig was, wist zij altijd 
wel diep vanbinnen. ‘Rond mijn 
twaalfde vond ik het wel genoeg 
geweest met de kerk, ik had er niet 
meer zo’n zin in. Ik had het moei-
lijk met de bekrompen manier 
waarop sommige mensen met hun 
geloof bezig waren en dat wilden 
opdringen aan anderen. Dat was 
wel een beetje een strijd, want ik 
wist wel dat ik geloofde, maar niet 
hoe. In alles wat ik meemaakte, 
had ik wel het gevoel dat het geloof 
mij erg sterkte. Ik heb lang nage-
dacht over wat en hoe ik geloof 
en daarom heb ik mij vorig jaar 
laten dopen. Niet in de kerk, want 
daar had ik geen relatie mee, maar 
gewoon in zee. Door mijn vader.’
Die moest er wel de halve wereld 
voor over om die doophandeling 

LEVEN NA DE DOOP

te verrichten, want zijn dochter 
liet weten dat zij gedoopt wilde 
worden toen zij op stage was in 
Thailand. ‘Ik had gehoord van 
mensen die in zee gedoopt werden 
en dat wilde ik ook’, zegt zij. ‘Het 
leek me gewoon een goed idee. Ik 
was er klaar voor en ik vond Thai-
land prachtig. Dus ik heb de knoop 
doorgehakt. Op zo’n moment is het 
handig dat je vader predikant is!’

BIDDEN OP HET STRAND
Ds. Jurriën den Hollander en zijn 
vrouw Renée waren toch al van 
plan om bij Anne langs te gaan in 
Thailand en doopkleden werden 
toegevoegd aan de bagage. ‘We 
hebben er een dagje van gemaakt’, 
zegt Anne. ‘We zijn op scooters 
naar een mooie plek gereden. Op 
het strand hebben we gebeden, we 
zijn de zee in gelopen en papa heeft 
me gedoopt. Dat was emotioneel 
en het klopte ook. Maar verder 
was het gewoon water. Er kwamen 
geen engelen uit de hemel en er 
gebeurde ook niets magisch. Het 
was heel normaal.’

ANDERSOM

Haar doop was een mooie gebeur-
tenis, ze kijkt terug op een fijne 
dag. ‘Het was best raar dat er 
geen kerk omheen zat, maar dat 
ontdekte ik later pas. Op een gege-
ven moment begon ik een kerk te 
missen. Toen heb ik ervoor gebe-
den dat ik ook een kerk wilde.’ En 
toen gebeurde er wél iets magisch. 
Antwoord uit de hemel? ‘Onge-
veer’, zegt ze.

NAAR DE KERK
Op een vrijdagavond was Anne uit 
geweest. Stappen tot laat. ‘Ik lag 
rond een uur of vier in bed. Toen 
schrok ik wakker tegen zeven 
uur ’s ochtends. Ik had sterk het 
gevoel: “Ik ga naar de kerk.” Dat 
was totaal uitzonderlijk, want 
normaalgesproken zou ik nog 
een paar uur slapen. Maar ik was 
klaarwakker. Dus ik ben op inter-

net gaan kijken of er een kerk in de 
buurt was. Dat was zo: in Breda-
Prinsenbeek. Ik heb de route 
opgezocht en ben naar de kerk 
gegaan. Sindsdien ben ik daar niet 
meer mee gestopt. Het is een fijne 
kerk met lieve mensen. Een kleine, 
warme gemeente. Ik ben er altijd 
welkom en ik voel me er thuis.’

SABBAT ALS RUSTMOMENT
Ineens is Anne den Hollander niet 
alleen gedoopt, ze gaat ook naar de 
kerk. ‘Nee, dit had ik niet van tevo-
ren gedacht, maar het komt me 
wel uit. Ik vind het leuk. Ik snap nu 
de toegevoegde waarde van een 

kerkelijke gemeente. Die bewijst 
dat je er ook gewoon bij hoort. 
Nu ik ouder ben, kan ik door mijn 
achtergrond als predikantskind 
gemakkelijker dingen relativeren 
waar ik wel eens tegenaan loop; de 
kerk is nu eenmaal niet perfect.’
Door haar werk en leven in de 
horeca is ze veel en vaak in het 
weekend aan het werk. ‘Qua timing 
komt het dus eigenlijk helemaal 
niet uit om naar de kerk te gaan. 
Maar ik ben uitgeruster en zit 
beter in mijn vel als ik wel naar de 
kerk ga dan wanneer ik een week 
oversla. De sabbatochtend is echt 
een rustmoment voor mij.’

GEEN FLYERS
Als jongere die gelukkig is met 
haar keuze voor geloof en kerk, 
beseft Anne dat een kerk die keuze 
nooit aan jongeren op kan drin-
gen. ‘Het hele verkondigen van het 
evangelie, dat werkt niet. Het heeft 
geen zin om tegen jonge mensen 
te zeggen: “Ken jij Jezus al?” Want 
natuurlijk weten ze wie Jezus is 
en die staat bij hen niet in een 
goed daglicht. Het komt eropaan 
mensen lief te hebben, door je hele 
leven heen. Zelf houd ik mijn geloof 
dicht bij mezelf. Ik dring niks op 
en loop niet rond met flyers. Maar 
laatst kwam ik tijdens het uitgaan 
iemand tegen die het moeilijk had. 
Ik ging met haar naar buiten om 
te praten. Zij vroeg waarom ik dat 
deed en toen zei ik: “Ik ben adven-
tist, daar hoort dit bij.” Later nam 
zij contact met mij op om nog 
eens verder te praten bij een kop 
koffie. Ze vroeg of ze een keer met 
me mee naar de kerk kon. Voor 
mij is dat het bewijs dat de heilige 
Geest op een bijzondere manier 
werkt en door een klein gebaar 
in het hart van mensen aan het 
werk kan gaan. Ik denk dat je zo 
jongeren kunt interesseren voor 
het geloof: sluit je niet op in de 
kerk, maar maak deel uit van de 
normale wereld, begeef je onder de 
mensen.’ 

/ ‘OM GEDOOPT TE 
WORDEN, HOEF JE 
GEEN TOPADVENTIST 
TE ZIJN’

Anne den Hollander: ‘Om gedoopt te worden, hoef je geen topadven-
tist te zijn – los van dat ik zeer sterk geloof dat er geen topadventis-
ten bestaan. Je mag gewoon jezelf blijven en dat wordt geaccepteerd. 
Iemand anders hoeft mij nooit te vertellen dat ik adventist ben en wat 
daarbij hoort. Ik weet wat daarbij hoort. Ik twijfel niet aan God of aan 
mijn geloof. Mijn doop was voor mij geen afsluitend punt, het is juist 
het begin. Na mijn doop ben ik pas echt gaan groeien in mijn geloof, de 
processen in mijn hart en mijn geest gaan gewoon door.’

DOOP ALS BEGIN
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Een paar weken geleden schreef Barack Obama, de president van 
Amerika, een artikel over feminisme in de glossy Glamour. Hij schreef 
dat hij een feminist is. Volgens hem draait feminisme in de 21e eeuw 
om ‘het idee dat wanneer iedereen gelijk is, we allemaal meer vrij zijn.’ 
Hierbij hebben we het niet alleen over de noodzakelijke mensenrechten, 
maar ook over sekse-stereotypes. We hebben grote stappen gezet, 
schrijft hij, maar er is nog veel werk aan de winkel:

Tekst/Megen Molé 

‘W
e moeten de houding 
blijven veranderen die 
onze dochters opvoedt 
om ingetogen te zijn en 

onze zonen assertief. De houding 
die onze dochters bekritiseert 
wanneer ze op hun strepen staan 
en onze zonen wanneer ze een 
traan wegpinken. We moeten de 
houding veranderen die vrouwen 
bestraft voor hun seksualiteit en 
mannen beloont voor die van hen.
We moeten de houding veranderen 
die toelaat dat vrouwen stelsel-
matig lastiggevallen worden, of ze 
nu op straat lopen of zich online 
wagen. We moeten de houding 
veranderen die mannen leert om 

vrouwen maar deel worden van 
de regering. Ze verloor van Ulys-
ses S. Grant, maar haar campagne 
trok veel media-aandacht. Ze bleef 
vechten voor vrouwenrechten tot 
ze stierf op haar 88e – zeven jaar 
nadat vrouwen eindelijk mochten 
stemmen.

EERSTE GOLF
Woodhull, Aletta Jacobs en andere 
vrouwen zoals zij vormden wat 
we noemen de ‘eerste feminis-
tische golf’. Het hoogtepunt van 
deze golf was aan het einde van de 
19e en het begin van de 20e eeuw, 
met de kiesrechtbeweging en de 
vrouwenbeweging. Deze feminis-
ten richtten zich op de wettelijke 
aspecten van gelijke rechten, zoals 
stemrecht, recht op onderwijs en 
recht op eigendom. 

TWEEDE GOLF
De tweede golf, die plaatsvond in 
de jaren 60, 70, 80 en 90 van de 
vorige eeuw, had hele andere uitda-
gingen. Uitgerust met de wettelijke 
rechten die de eerste golf van 
feministen hadden verworven, 
behandelde de tweede golf vragen 
over identiteit en social justice 
(sociale rechtvaardigheid, red.). 
Vrouwen waren nu wel ‘gelijk’ 

zich bedreigd te voelen door de 
aanwezigheid en het succes van 
vrouwen.
We moeten de houding verande-
ren die mannen feliciteert als ze 
een luier verschonen, die voltijdse 
vaders stigmatiseert en die 
werkende moeders benadeelt. We 
moeten de houding veranderen die 
zelfvertrouwen, competitiviteit 
en ambitie op de werkvloer waar-
deert — tenzij je een vrouw bent. 
Dan ben je te bazig, en opeens zijn 
de eigenschappen die je noodza-
kelijk dacht voor succes, juist de 
eigenschappen die je tegenhouden.’
Obama zegt dat het feminisme nog 
verre van voltooid is. We moeten 
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blijven werken aan feminisme 
om iedereen te bevrijden, man en 
vrouw.

FEMINISME IS NIET NODIG
Anderen zijn minder zeker van de 
voordelen van feminisme. In 2014 
was er een trend op sociale media 
genaamd ‘Why I Don’t Need Femi-
nism’ (Waarom ik feminisme niet 
nodig heb). Vrouwen werden uitge-
nodigd om een foto van zichzelf 
te maken, met een onderschrift. 
Daarop zou moeten staan waarom 
zij zichzelf geen feminist vinden 
– en honderden deden mee. 

SAN ANTONIO
Vorig jaar op het adventistische 
wereldcongres in San Antonio luis-
terde ik naar Natasha Nebblet. Zij 
legde aan de afgevaardigden uit 
waarom ze niet wilde dat de kerk 
het inzegenen van vrouwen zou 
toelaten. Ze vertelde dat terwijl 
veel mensen haar erkenning geven 
voor haar werk als voorzitter 
van GYC (een jongerenorgani-

satie binnen de kerk, red.), ‘… zij 
meer erkenning zouden moeten 
geven wanneer ik komende febru-
ari een echtgenote word en daarna 
een moeder. Want de Geest van de 
Profetie (Ellen White red.) zegt dat 
de positie van moeder en vrouw 
hoger is dan het predikantschap 
of het bureau, of zelfs de koning op 
zijn troon.’ 
Ik hoorde ook evangelist Doug 
Batchelor, die zei dat feminisme 
‘meer draait om boze vrouwen 
die zoals mannen willen zijn, dan 
om het krijgen van het rechtma-
tige respect voor hun vrouw-zijn.’ 
Hij vond dat het feminisme de kerk 
‘voorbij het spreken over stem-
recht en een gelijk salaris, naar 
een arena van uniseks denken’ 
duwt. Met andere woorden, nu 
vrouwen gelijke salarissen hebben 
en mogen stemmen, wat doet 
het feminisme dan nog? Volgens 
Batchelor maakt het ons allemaal 
tot een soort hybride man-vrouw. 
Het beperkt ons allemaal, zowel 
mannen als vrouwen.

BEVRIJDING OF BEPERKING?
Wie heeft gelijk? Is feminisme een 
bevrijdende of beperkende bewe-
ging? Het antwoord is te complex 
om in een paar woorden te geven. 
Maar laten we kijken wat we 
kunnen doen.
Feminisme bestond al lang voor-
dat de bekende Women’s Liberation 
Movement ontstond in het Amerika 
van de zestiger jaren van de vorige 
eeuw. En het zal nog een lange 
tijd met ons meegaan. Feminisme 
was veel verschillende dingen 
op verschillende momenten voor 
verschillende mensen. Dat is heel 
natuurlijk, want dingen worden 
ingewikkeld als een beweging 
groeit in getallen en momentum. 
Net als het christendom (en dus 
ook het adventisme) is feminisme 
geen statische entiteit, samen-
gesteld uit mensen die allemaal 
precies hetzelfde denken en alle-
maal dezelfde kant op bewegen. En 
dat zou het ook niet moeten zijn. 
Want als dat zo was, kon het niet 
doen wat het wil doen: werken aan 

gelijke rechten voor alle mensen, 
ongeacht hun geslacht.
Sterker nog, de illusie van eenheid 
– eenheid van een groep of zelfs 
van heel de mensheid – was een 
van de problemen die het femi-
nisme moest overwinnen. Laat 
me dat uitleggen met een korte 
geschiedenisles.

PRESIDENTSKANDIDATEN
Hilary Rodham Clinton is 
misschien de eerste vrouwelijke 
presidentskandidaat van een grote 
politieke partij in de VS, maar zij is 
zeker niet de eerste vrouw die een 
gooi doet naar het Witte Huis. In 
1872, bijna vijftig jaar voordat een 
vrouw op haar zou kunnen stem-
men, werd Victoria Woodhull de 
eerste vrouwelijke presidentskan-
didaat. 
Woodhull was sterk betrokken 
bij de vrouwenkiesrechtbewe-
ging, en ze verklaarde: ‘Als het 
Congress (vergelijkbaar met de 
Tweede Kamer) niet wil luisteren 
en niet aan vrouwen wil geven wat 
ze willen, dan hebben we maar één 
optie: Wat blijft er over dan dat 
vrouwen de moeders worden van 
de toekomstige regering?’ Oftewel, 
als de regering niet naar vrou-
wen ging luisteren, dan moesten 
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ACHTERGROND/BIJ DE ACTUALITEIT BIJ DE ACTUALITEIT/ACHTERGROND

maar diepgewortelde culturele 
vooroordelen weerhield hen van 
echte gelijkheid op vele fronten. 
Vrouwen moesten vechten voor 
het recht om een vrouw te zijn op 
het werk. In deze nieuwe omge-
ving moesten ze heroverwegen 
wat het eigenlijk betekende om 
een vrouw te zijn. En wat het bete-
kende dat een vrouw gelijk was 
aan een man. 

HERVORMINGEN
Deze uitdagingen gingen ze aan 
en feministen van de tweede golf 
hervormden het hoger onderwijs, 
het zakenleven en de politiek. Ze 
stelden vast dat ze baas waren in 
eigen buik. Ze zetten organisaties 
en wetgeving op om vrouwenmis-
handeling tegen te houden. En zij 
zorgden ervoor dat het feminisme 
bekend raakte bij de mensen. De 
tweede golf van feminisme was 
luid en duidelijk aanwezig. Dit is de 
golf waar de meeste mensen aan 
denken bij het woord ‘feminisme’.
Tweede-golfs-feministen deden 
meer. Ze veranderden de wereld 
fundamenteel. Ik werk op een 
universiteit, daar geef ik les over 
en onderzoek ik literatuur- en 
cultuurkritiek. In het kort, ik 
onderzoek hoe kunst en literatuur 
identiteit bepalen. In mijn vakge-
bied is feminisme ontzettend 
belangrijk – en niet alleen omdat ik 
door feminisme het recht heb om 
er überhaupt te werken. 

VERANDER DE WERELD
Honderden jaren lang dachten 
we dat grote kunst en literatuur 
universeel waren. We dachten 
dat de grote meesters een spie-
gel ophielden naar de wereld – dat 
die kunstwerken ons lieten zien 
wie wij als mensen waren. Maar 
opeens, in het midden van de 
vorige eeuw, beseften we dat bijna 
alle ‘grote’ kunstenaars en schrij-
vers maar uit een heel beperkt deel 
van de wereld kwamen, en een 
heel beperkt gezichtspunt verte-
genwoordigden. Bijna alle kunst 
kwam van mannen: rijke, blanke 
mannen uit het Westen.

We ontdekten opeens dat we 
helemaal geen eenheid waren. 
Onze eenheid is alleen mogelijk 
geweest omdat we iedereen met 
een ander gezichtspunt uitsloten 
– mensen die vrouwen waren, of 
donker, of arm, of ongeschoold. Die 
mensen telden toch niet mee in de 
maatschappij, dus hun kunst en 
literatuur kon onmogelijk interes-
sant zijn. 

ONZE OGEN GEOPEND
Totdat een groep feministische 
wetenschappers opkwam – toen 
nog bijna allemaal vrouwen, die 
dankzij de eerstegolvers eindelijk 
mee mochten doen in het weten-
schappelijk debat. Ze legden uit, in 
een taal die andere wetenschap-
pers eindelijk konden begrijpen, 

dat deze alternatieve gezichtspun-
ten overal zijn. Gezichtspunten die 
ongekend belangrijk zijn.
De invloed die deze ontdekking 
had op kunst en cultuur (en later 
ook op de wetenschap) kan niet 
overdreven worden. Er zijn onein-
dig veel tegenstrijdige werelden 
en perspectieven, die wachten 
totdat wij ze erkennen. Dit was een 
complete ommekeer. 
Doug Batchelor zegt: ‘Heel de 
geschiedenis is veranderd in de 
laatste vijftig à zestig jaar. Tot aan 
het feminisme begreep de kerk van 
voor 1900 dat de finale autoriteit 
alleen lag bij mannen en manne-
lijke predikanten.’ En hij heeft 
compleet gelijk. Het feminisme is 
ervoor verantwoordelijk dat wij 
anders tegen dingen aankijken, 

vanuit verschillende gezichtspun-
ten. Het heeft onze ogen geopend. 
Het liet ons zien dat onze maat-
schappij helemaal niet eerlijk 
is. Maar, gelukkig, we kunnen 
het eerlijker maken, we moeten 
gewoon meer stemmen toelaten.

KENNIS VLOEIDE RIJKELIJK
Snel werden de feministische 
wetenschappers opgevolgd door 
postkoloniale - en klasse weten-
schappers. Ze richtten zich niet op 
vrouwen, maar op niet-Westerse 
mensen en de armen. Ze werden 
op de voet gevolgd door mensen 
die mindervaliditeit en verschil-
len in seksualiteit onderzochten, 
twee andere groepen die buiten-
gesloten worden. Sommige 
feministische wetenschap-
pers (m/v) gingen zelfs het oude 
perspectief onderzoeken, om te 
kijken hoe onze nieuwe gezichts-
velden duizenden jaren van rijke, 
blanke mannelijkheid konden 
verlichten – en alle mannen die 
toen ook buitengesloten waren. 
De sluizen waren geopend en 
kennis vloeide rijkelijk. Sommige 
mensen gingen met deze kennis 
aan de haal en kwamen op 
vreemde extreme plekken terecht, 
zoals mensen altijd doen. Maar 
dat is oké. Feminisme heeft ons 
geleerd dat verschillen niet het 
einde van de wereld zijn, maar het 
begin. Sommige feministen haten 
mannen, sommige feministen zijn 
mannen. 

DUIZEND SMAKEN
Duizenden smaken van de derde 
golf van feminisme werden gebo-
ren. De tweede golf probeerde de 
fouten van de laatste tweedui-
zend jaar te vermijden, de derde 
golf slaagde daarin en leerde ons 
dat er meerdere manieren zijn om 
een vrouw (of een man) te zijn. De 
tweede golf had vooral oog voor 
zichzelf: hoogopgeleide blanke 
westerse vrouwen. Derdegolvers 
strijden voor alle mensen naar 
gelang wat zij nodig hebben. 
Zo ontstaan heel veel verschil-
lende feminismen. Feminismen 

die opkomen voor vrouwen of voor 
mannen, voor armen of voor rijken, 
voor blanken of voor gekleurden. 
Sommige van deze derdegolfsfe-
minismen zijn tegenstrijdig, en 
ook dat is oké. Mensen zijn tegen-
strijdig. Het is belangrijk om te 
begrijpen dat het het feminisme 
was dat tegenstrijdigheid mogelijk 
maakte. Feminisme is niet verou-
derd of onnodig, het doet wat het 
hoort te doen. Het bouwt aan de 
kansen op echte democratie en 
gelijkheid, voor iedereen.

DE ADVENTKERK
Onze kerk heeft feminisme hard 
nodig. De wereldkerk pleit voor 
eenheid, maar het feminisme 
heeft de gevaren van dat soort 
eenheid blootgelegd. Kan de kerk 
echt een eenheid zijn? Of dwin-
gen we eenheid af ten koste van de 
rechten van individuele mensen? 
Zijn we alleen een eenheid door-
dat we iedereen met een ander 
gezichtsveld buitensluiten? Is dat 
misschien waarom de kerk femi-
nisme nodig heeft? Niet, zoals 
Doug Batchelor vreest, om ons 
te duwen naar ‘uniseks’-denken, 
maar zodat iedereen in de kerk een 

stem heeft? Om onze kerk beter en 
eerlijker te maken? Om ons alle-
maal gelijk en vrijer te maken?
Feminisme draait niet om het 
inzegenen van vrouwelijke predi-
kanten. Het draait ook niet om 
het erkennen van de positie van 
moeder en vrouw boven dat van 
president of koning. Feminisme 
draait om het begrijpen dat jij 
zelf mag uitmaken of je liever een 
moeder of vader bent dan een 
president – of andersom. Femi-
nisme is het begrijpen dat jouw 
manier van naar dingen kijken, 
niet de enige manier is.
Maar, dat is alleen mijn gezichts-
punt. Het mooie van feminisme 
is dat u vrij bent om uw gezichts-
punt te geven, op gelijke voet, 
ongeacht uw geslacht, huidskleur, 
klasse of gender. Ongeacht hoe 
radicaal uw gezichtspunt is. 

Megen Molé is feminist en een vierde-
generatie adventist. Ze was 
afgevaardigde namens Nederland 
naar het adventistische wereldcongres 
in San Antonio in 2015. Ze is momen-
teel universitair docent en 
promovendus aan Cardiff University, 
Wales.

GAAN of BLIJVEN: een boek 
voor adventisten aan de zijlijn, 
is het nieuwste boek van ds. 
Reinder Bruinsma, emeritus-
predikant van de Adventkerk. 
Een open en eerlijk boek voor 
mensen die zich zorgen maken 
over hun kerk of zich niet meer 
helemaal thuis voelen in hun 
geloof. Ds. Bruinsma biedt 
manieren om constructief met 
zorgen en twijfels om te gaan. 
Ook interessant voor wie twijfe-
laars graag wil begrijpen.
 
Flankó Press (Londen),  
ISBN 978-0-9935405-4-7
€ 14,90 (exclusief portokosten), 
verkrijgbaar via bol.com of  
book@bruinsmas.com.

BOEKEN/VERS VAN DE PERS

ne
ne

tu
s/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



se
pt

em
be

r 2
01

6 
  |

30 31

se
pt

em
be

r 2
01

6 
  |

MYSTERY GUEST/TEMPU PA DIOS TEMPU PA DIOS/MYSTERY GUEST

Echt Nederlands weer: grijze lucht, wind en regen, als ik op weg ben 
naar Tempu pa Dios. Tijd voor God, betekent dat, dus een goede beste-
ding van de sabbatmorgen. Een schoolgebouw in een wijk vol flats. Als 
ik eenmaal binnen ben maakt een groot kleurrijk bord me duidelijk dat 
ik hier ‘bon bini’, welkom, ben. Een paar aardige dames bevestigen dat 
welkom meteen met een handdruk en een gezegende sabbat. 

Tekst/Mystery Guest

Regelmatig bezoekt de mystery guest van Advent op sabbatmorgen een wille-
keurige gemeente in Nederland en beschrijft de opgedane ervaringen. In deze 
artikelenreeks maken wij een dwarsdoorsnede van de verschillende soorten 
gemeenten. Van het traditionele kerkgebeuren en de diversiteit van allerlei 
multiculturele gemeenten en church plants tot wat er verder allemaal aan 
groepen is.

T
empu pa Dios is pas sinds 
oktober 2015 een gemeente. 
Ontstaan als groep van 
voornamelijk Antilliaanse  

gelovigen in de regio, is de 
gemeente tweetalig; Papiamento 
en Nederlands zijn de voertalen.  
Alles wat gezegd wordt in de 
ene taal, wordt overgezet in de 
andere. Een behoorlijke belasting 
voor de vertalers, maar die kwijten  
zich blijmoedig van hun taak en 
schakelen moeiteloos over van de 
ene taal naar de andere. Voor mij 
is het een mooie gelegenheid om te 
zien wat er nog is blijven hangen 
van een verblijf op Curaçao in het 
grijze verleden.

De preek over liefde wordt 
gedaan door een vurige, enthou-
siaste spreker uit eigen kring 
die zijn gehoor goed mee krijgt. 
De ‘amens’ zijn niet van de lucht. 
Nieuw is voor mij dat de ouderling 
na afloop een korte samenvatting 
geeft van de preek. Door de twee-
taligheid duurt het allemaal wat 
langer dan ik gewend ben, maar 
het verveelt geen moment.

KOUD BUITEN, MAAR WARM 
VAN BINNEN

Na afloop een gezellig samenzijn 
met wat drinken en een broodje. 
En, het kan niet anders in de 
adventfamilie, tijd om met oude 
bekenden te praten en nieuwe 
vrienden te maken. Buiten is het 
nog steeds koud als ik wegga, maar 
ik reis met een warm gevoel terug 
naar huis. E tempu ta bon aki.

KLEURRIJK 
Kleurrijk, mooie muziek en warmte. 
Dat is wat me bijblijft van Tempu pa 
Dios. Kleurrijk door de aanwezigen 
maar ook door de aankleding van 
de zaal. Als ik de aula binnenstap 
waar de dienst gehouden wordt, 
staat een broeder te zingen voor 
de nog bijna lege zaal. Het samen-
zijn start met een zangdienst. In de 
loop van de morgen zijn er meer-
dere prachtige liederen te horen. 
Het welkom en het enthousiasme 
dat ik ervaar, is warm.

SABBATSCHOOL
Vijf personen, die achter de tafel 
plaatsnemen, openen de sabbat-
school. Allemaal hebben ze een 
eigen taak. Met de vertaler voel ik 
enig medelijden. Iedereen doet zijn 
of haar zegje en gaat weer zitten, 
maar hij blijft staan en vertaalt. 
De les, ook in twee taalgroepen, 
verloopt vrij traditioneel. Er wordt 
wel actief deelgenomen aan het 
gesprek.

MYSTERIEUZE BLIKKEN
In de pauze komt een fenomeen 
langs waarvan ik dacht dat het 
uitgestorven was: investment. Ik 
geloof niet dat het hier in Neder-
land ooit ingang gevonden heeft, 
maar elders wel. Investeer een 
klein bedrag in iets wat geld 
opbrengt en de winst is dan voor 
de Heer. Iedereen wordt bij herha-
ling aangemoedigd de ‘investment 
blikken’ mee te nemen. Het lukt mij 
niet om te achterhalen wat er voor 
iets mysterieus in de blikken zit. 

GEMOEDELIJK EN EERBIEDIG
Na de bekendmakingen en een 
korte onderbreking begint de 
eredienst. Alles in een gemoede-
lijke, maar toch eerbiedige sfeer. 
Een oudere broeder vertelt vol 
enthousiasme het kinderverhaal. 
Hij heeft niet alleen de aandacht 
van de kinderen maar ook van de 
zaal. De kinderen openen en slui-
ten het verhaal met een gebed. Ik 
zie dat de kinderen in mijn thuis-
gemeente niet doen en ik denk niet 
dat ik dat erg vind.

NIEUWE SERVICE VOOR LIEFHEBBERS

Als u bent zoals ik, leest u graag dingen op papier. Computers zijn 
leuk, iPads zijn prima, maar echt lezen doe je op de bank, met een kopje 
koffie of thee, en een boek op papier. Misschien ben ik ouderwets. 
Maar ik ben vast niet de enige.

@VENT OP PAPIER

Tekst/ds. Tom de Bruin

D
e afgelopen jaren hebben we 
veel gehoord over @vent. Als u 
het nog niet wist: in de maan-
den dat Advent niet verschijnt, 

geven wij een digitaal blad uit. Het 
heet @vent. Deze e-zine kunt u, net 
als Advent, gratis krijgen. Alleen 
ploft @vent niet op de mat, maar hij 
komt binnen in uw elektronische 
postbus: uw e-mail. En u leest ‘m 
op uw computer, achter uw bureau. 
Zonder uw kopje koffie of thee. U 
houdt hem niet in uw handen, u ziet 
hem op een beeldscherm. Dat vindt 
niet iedereen fijn.

NIEUW INITIATIEF
Daarom introduceren we een 
nieuw initiatief: @vent op papier. 
Dat is de e-zine @vent, maar dan in 
een papieren uitvoering. Zes keer 
per jaar in de brievenbus. @vent 
op papier is even dik als Advent, 
maar iets minder groot. Een hand-
zaam formaat. Vol met nieuws, 
interviews en foto’s, met alle actu-
ele informatie die u niet mag maar 
zeker ook niet wilt missen. 

ZES KEER PER JAAR OP DE MAT
We introduceren dit initiatief 
alleen voor de liefhebbers. @vent

blijft gratis, @vent op papier is 
voor abonnees. De kosten van 
deze service bedragen € 45 per 
jaar. Daarvoor krijgt u zes keer per 
jaar @vent op papier bij u op de mat.

INTERESSE?
Om @vent op papier kostendekkend 
te kunnen maken, hebben wij vijf-
tig geïnteresseerden nodig. Als u 
interesse heeft, stuur ons dan een 
e-mail via advent@adventist.nl. We 
houden u vervolgens op de hoogte. 
Bij vijftig inschrijvingen verschijnt 
de eerstvolgende @vent op papier. 
U ziet hem dan vanzelf verschijnen 
in uw brievenbus.

Vrijheid. Gelijkheid. Eenheid.

03 2016

DIGIZINE VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

@vent lezen op

een tablet? Scroll naar 

beneden, dan mis je niks!

Voorjaar 2016
is begonnen!

04>> MEI 2016

DIGIZINE VAN HET KERKGENOOTSCHAP DER ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN

@vent lezen op

een tablet? Scroll naar 

beneden, dan mis je niks!

TIJD VOOR GOD IN 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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MEER LEZEN?
Lezers van Advent kunnen
het boek Verhalen om verder te 
vertellen met korting bestellen 
via www.servicecentrum- 
adventist.nl. 

Met kortingscode Advent250 
betaalt u van 20 september t/m 
31 oktober 2016 geen € 15 maar 
€ 12,50 exclusief verzendkosten. 

De korting is alleen geldig in de 
webwinkel. U kunt de code meer-
maals gebruiken.

ADVENTISME/GELOOFSOPBOUW ADVENTISME/GELOOFSOPBOUW

EEN VERHAAL OM VERDER TE VERTELLEN

HET SLEEPNET
‘Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet 
dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis 
werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en 
ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd 
weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de 
engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaar-
digen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze 
zullen jammeren en knarsetanden’ (Matteüs 13:47-50).

Tekst/Ellen G. White

M
et het uitgooien van het 
sleepnet wordt de bekend-
making van het evangelie 
bedoeld. Daardoor worden 

zowel goede als verkeerde elemen-
ten de kerk binnengebracht. Als 
het evangeliewerk is voltooid, zal 
het oordeel de scheiding tussen 
goed en kwaad tot stand bren-
gen. Christus wist dat er in de 
kerk mensen zouden zijn met 
een verkeerde instelling, met als 
gevolg dat de waarheid in een 
verkeerd daglicht zou komen te 
staan. De wereld zou het evangelie 
verachten vanwege het inconse-
quente leven van de valse leraren. 

Zelfs christenen zouden tot strui-
kelen gebracht kunnen worden 
als zij zien hoeveel mensen die 
in naam christen zijn in werke-
lijkheid niet onder de invloed 
staan van zijn Geest. Omdat deze 
zondaars deel uitmaken van de 
kerk, zou men kunnen denken 
dat God hun zonden verontschul-
digt. Daarom licht Christus een 
tip van de sluier van de toekomst 
op en nodigt hij iedereen uit om 
te zien dat ons lot uiteindelijk 
niet bepaald wordt door wat we 
hebben bereikt in het leven, maar 
door ons karakter.

DE BESTEMMING LIGT VAST
Zowel de gelijkenis van het 
onkruid als die van het sleep-
net maken duidelijk dat er geen 
moment komt waarop alle slechte 
mensen zich tot God zullen beke-
ren. De tarwe en het onkruid 
groeien samen op tot de oogst. 

De goede en de verkeerde vissen 
worden samen op de wal getrok-
ken, waar ze van elkaar worden 
gescheiden.
Zoals we al eerder zagen, geven 
ook deze gelijkenissen aan dat er 
na het oordeel geen nieuwe kans 
is. Als het evangeliewerk voltooid 
is, volgt direct daarna de schei-
ding tussen goed en kwaad en ligt 
de bestemming voor beide catego-
rieën voor eeuwig vast. 

GESCHENK VAN HET LEVEN
God wil niet dat ook maar iemand 
verloren gaat. ‘Zo waar ik leef –
spreekt God, de Heer –, de dood 
van een slecht mens geeft me geen 
vreugde, ik wil dat hij een andere 
weg inslaat en in leven blijft. Kom 
toch terug van de heilloze weg 
die jullie zijn ingeslagen, keer om, 
want waarom zouden jullie ster-
ven, volk van Israël?’  (Ezechiël 
33:11)

Nu er nog de gelegenheid is, 
smeekt de heilige Geest de mens 
het geschenk van het leven aan te 
nemen. Alleen wie zijn dringende 
verzoek afwijst zal verloren gaan. 
God heeft bepaald dat de zonde 
uitgeroeid moet worden, omdat 
het anders tot de ondergang van 
het universum zou leiden. Maar 
allen die aan de zonde vasthou-
den zullen met de zonde ten onder 
gaan.

Ellen White schreef dit artikel in 1900.  
Het is een van de hoofdstukken uit haar bestverkochte boek Christ’s 
Object Lessons. Ellen White was in de negentiende eeuw nauw betrokken 
bij de stichting van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. 
Haar woorden dienen nog steeds als leidraad voor de Adventkerk.

Dit boek over de gelijkenissen van Jezus is in tientallen talen vertaald. 
In 2014 gaf de Nederlandse Adventkerk een vernieuwde vertaling uit, 
onder de titel Verhalen om verder te vertellen. Het boek bevat gelijkenis-
sen, uitleg en commentaar. Het helpt de lezer om met andere ogen naar 
de bekende verhalen te kijken. De woorden van Ellen White zetten aan 
tot nadenken en tot toepassen van de verworven inzichten in het eigen 
leven. De verhalen laten zien wat het betekent om christen te zijn. 

EEN BOEK VAN EEN VROUW

/ GOD WIL NIET DAT 
OOK MAAR IEMAND 

VERLOREN GAAT
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UITNODIGING/VERDIEPING BIJ DE SABBATSCHOOL

H
et probleem van de vluch-
telingen heeft mij bijzonder 
geraakt. Ik vraag me af hoe 
deze ellende kan gebeu-

ren, en hoe wij met deze mensen 
om moeten gaan. Puur omdat ik 
dingen herken die ik persoonlijk 
heb meegemaakt als kind. 

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON 
Tussen 1951 en 2016 lijkt er niet 
veel te zijn veranderd. Nu worden 
vluchtelingen ondergebracht in 
tenten of gebruikte gebouwen, zo 
ver mogelijk weg van de dorpen en 
steden. Want we weten niet wat 
we aan ze hebben. Ik zie weer hoe 
wij destijds behandeld werden. Je 
bent in een vreemd land en je mag 
niet werken. Je bent totaal afhan-
kelijk van wat de samenleving met 
je doet. Er wordt geen rekening 
gehouden met wat je allemaal hebt 
meegemaakt. 

In de jaren vijftig, toen wij hier 
kwamen, stond Nederland bekend 
als een gelovig land. Maar wat 
merkten wij ervan? Nu, in 2016, 
is het geloof ver weg. Als deel 
van een steeds kleiner wordende 
christelijke minderheid, moeten 
wij blijven kijken door de chris-
telijke bril. Wij moeten mensen 
dienen, zonder ze te veroordelen.

ADVENTIST IN HART EN 
NIEREN

Christen-zijn is altijd deel van mij 
geweest. Mijn ouders zijn van huis 
uit adventisten. Mijn grootouders 
waren de pioniers van de Advent-
kerk op de Molukken. Begin 1930 
brachten de broeders Twijnstra en 
Van Alphen de adventboodschap 
naar Ambon. Toevalligerwijs, 
bij het ophalen van hun pensi-
oen in de hoofdstad, zaten mijn 
ouders bij een lezing. De sabbat 
raakte mijn oma diep. Zij liet zich 

dopen, en later volgden mijn opa 
en moeder. Ook de opa aan mijn 
vaders kant werd adventist, en 
later mijn vader. Geworteld in het 
adventisme trouwden mijn ouders 
en verhuisden ze naar Jakarta 
(toen nog Batavia). Mijn vader 
ging dienen in het leger, de enige 
bron van inkomsten. Dat bleek een 
besluit met zware gevolgen.

ZWARE TIJDEN
In 1942 vielen de Japanners Indone-
sië binnen. Er brak oorlog uit. Mijn 
vader vocht niet mee, maar zette 
zich in voor het verzet. Op een van 
zijn tochten werd hij aangevallen. 
Nationalisten die Japan onder-
steunden, hakten op hem in met 
een groot kapmes. Zijn hoofd en 
nek waren helemaal opengesne-
den. Enkele lokale mensen bonden 
zijn aders af met linnengoed. Zes 
uur lang moest hij bloedend in 
een boemeltrein zitten om weer 
in Jakarta en bij artsen te komen. 
Deze hele reis bad hij dat hij voor 
zijn gezin zou mogen blijven leven. 
De artsen stonden er versteld van 
dat hij deze verwondingen had 
overleefd, en mijn vader gaf zijn 
God alle eer daarvoor.
Toen in 1944 de Japanners de 
oorlog verloren, moest het Konink-
lijke Nederlands-Indisch Leger 
strijd voeren tegen onafhankelijk-
heidsstrijders. Weer vocht mijn 
vader niet mee, maar bekommerde 

zich om mensen die ondergedo-
ken zaten. Weer zat het geluk hem 
niet mee, hij werd gevangengeno-
men en zelfs gemarteld. Weer vond 
hij steun bij God. Elke dag bad hij 
voor een oplossing, zodat hij weer 
bij zijn gezin kon zijn. En die oplos-
sing kwam! Op een avond zei een 
van de bewakers tegen mijn vader: 
‘Ik knip straks een stuk van het 
prikkeldraad open. Ren weg!’ Mijn 
vader en de anderen die die avond 
vluchtten zijn de enigen die deze 
gevangenis hebben overleefd.

TIJDEN BLEVEN ZWAAR
Broodmager kwam mijn vader 
thuis. Mijn moeder herkende 
hem niet meer. Na al deze ellende 
stierven nog eens drie van hun 
kinderen. Toch bleven ze God 
danken voor zijn leiding en dat zij 
hun geloof in deze zware tijden 
nooit verloren. Kort daarop werd 
hun geloof weer beproefd, want 
het dienstbevel kwam. Mijn ouders 
moesten kiezen: naar Neder-
land gaan of in Indonesië blijven. 
Dagen hebben mijn ouders gevast 
en gebeden. Onder Gods leiding 
kwamen we naar Nederland.
Het was een hele schok. Vanuit 
een groot huis naar een piep-
kleine kamer in Vught. Het is bijna 
onvoorstelbaar hoe het moet zijn 
geweest voor mijn ouders. Na de 
trauma’s van de Japanse bezet-
ting, het verlies van hun kinderen, 

de zware verwondingen en de 
martelingen moesten ze alles 
achterlaten, en zaten ze in een 
voormalig concentratiekamp.

GELOOF BIEDT 
STANDVASTIGHEID

Toch wisten mijn ouders zich 
overal doorheen te vechten. 
Zelfs na alle teleurstellingen. God 
was en bleef hun gids. In alles 
bleven ze standvastig in hun geloof. 
Ik zie ze nog zitten met de Bijbel in 
hun hand. Altijd samen biddend, en 
altijd trouw in het openen en slui-
ten van de sabbat. Ik hoor ze bij de 
centrale keuken nog zeggen dat ze 
geen varkensvlees aten. 
Na zeven jaar kregen we einde-
lijk de kans om uit het kamp 
te vertrekken. We gingen naar 
Capelle aan den IJssel. We konden 
weer naar de kerk! We woonden 
niet meer in een barak met één 
kleine kamer, maar in een huis 
– met onze eigen keuken. 
Als ik terugkijk op deze jaren, 
dan zie ik dat het geloof heeft 
overwonnen. Wat ik als kind heb 
meegemaakt, laat mij zien hoe 

goed en trouw God is. Het voor-
beeld van mijn ouders, van hun 
geloof, heeft mij het geloof laten 
zien. Zij waren een voorbeeld voor 
mij en anderen.

MIJN VERHAAL
Het was niet makkelijk om als 
vreemden naar Nederland te 
verhuizen en ons een weg te banen 
in een samenleving die totaal 
anders was. Gelukkig konden wij 
vertrouwen op God en gelukkig 
heeft zijn leiding ons gebracht tot 
waar we nu zijn.
Als ik kijk naar de vluchtelingen, 
dan weten wij niet wat zíj hebben 
meegemaakt, wij kennen hun 
verhaal niet. Misschien geeft mijn 
verhaal een idee van hún verha-
len. Als mensen vinden wij vaak 
uitvluchten om dingen maar niet 
te hoeven te doen. Maar nu kan dat 
niet, wij moeten wat doen.
De Bijbel is heel duidelijk. Wij zijn 
het zout der aarde. Wij, christenen, 
hebben een grote opdracht: Ga uit 
en dien de mensen. Net zoals Jezus 
dat heeft gedaan. Hoe kunnen wij 
anderen dienen, zodat zij zachter 
landen in dit vreemde land? Hoe 
kunnen wij, net als mijn ouders, 
een voorbeeld voor anderen zijn?

Frieda Souhuwat is lid van de advent-
gemeente in Rotterdam-Noord. Sinds 
2012 is zij lid van het Algemeen Kerk-
bestuur.

/HOE KUNNEN WIJ 
ANDEREN DIENEN, 
ZODAT ZIJ ZACH-
TER LANDEN IN DIT 
VREEMDE LAND?

Als driejarige kwam ik in 1951 met mijn ouders en drie broers naar 
Nederland. Wij kwamen in het oude concentratiekamp Vught terecht, 
waar we woonden in oude barakken. Dezelfde barakken waar vroeger 
Joden moesten werken om daarna weggevoerd te worden naar Duits-
land of Polen. In deze kampen werden we allemaal ondergebracht; 
ver van de bewoonde wereld want ze wisten niet wat ze aan ons 
hadden. Werken mochten we niet. Wij kregen zakgeld en bonnen voor 
kleding en schoenen in de door de regering aangewezen winkels. Het 
eten kwam van een gaarkeuken voor duizend personen en was niet te 
eten. Aardappels kenden we niet. 

Tekst/Frieda Souhuwat
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WERELDKERK/INTERVIEW INTERVIEW/WERELDKERK

‘Ik studeerde af aan Newbold College. Ik had een theologiediploma 
op zak, en heb daarna nog wat postdoctoraal onderwijs afgerond. 
Toen ging ik solliciteren voor een predikantsplaats. Ik kreeg het 
aanbod om als bijbelwerker aan de gang te gaan. Destijds was er een 
zeer groot verschil tussen bijbelwerker zijn en predikant. Met de 
hoogmoed van de jeugd zei ik: “Het is alles of niets.” Ik draaide me om 
en liep weg van een kerkelijke loopbaan. Zou ik dezelfde keuze nu weer 
maken? Ik weet het niet. Maar dat is wat ik toen deed.’ 

Tekst/Van de redactie

H
et is duidelijk dat ds. Audrey 
Anderssons carrière bij de 
kerk niet de gewone weg 
volgde. Ds. Andersson werkt 

als algemeen secretaris bij het 
Europese hoofdkantoor. Dat 
betekent dat zij een van de hoog-
ste posities vervult binnen de 
kerk in Europa. Vanuit haar func-
tie zorgt ze ervoor dat de kerk in 
Europa goed functioneert. Ze heeft 
een gevarieerde baan, met grote 
verantwoordelijkheid. Waaronder 
‘zorgdragen voor documenta-
tie, het bewaken van beleid en 

procedures, algemene trouble-
shooting (ingrijpen bij problemen, 
red.), en natuurlijk training zodat 
de kerk efficiënter kan draaien’. 
Ds. Andersson maakt deel uit van 
slechts een handvol vrouwelijke 
topbestuurders in de wereldkerk. 
Ze deelt haar ervaringen in de kerk 
met ons en ook enkele uitdagingen.

EEN MANNENWERELD
Zelf heeft ds. Andersson het glazen 
plafond van het adventisme door-
broken, maar ze werkt in een 
mannenwereld. Ze geeft een indruk 
van hoe het was om als vrouw 
aan de top te beginnen. ‘Ik wist 

echt niet wat ik moest verwach-
ten toen ik algemeen secretaris 
werd. Maar het enige wat ik heb 
ervaren, was acceptatie en gast-
vrijheid. Bij de eerste wereldwijde 
vergadering die ik bijwoonde, zag 
ik mensen echt denken: “Wie is 
die vrouw?” Maar in het algemeen 
deden mensen veel moeite om mij 
welkom te laten voelen. Tot aan de 
top toe, inclusief wereldvoorzitter 
ds. Wilson.’
De rol van vrouwen in de kerk was 
een heet hangijzer de afgelopen 
jaren. In tientallen vergaderin-
gen stond de vraag of vrouwen 
voor de kerk mogen werken, en 
zo ja: hoe, op de agenda. Hoewel 
ze niet Brits is, zegt ze met een 
typisch Brits understatement 
hoe ze zich voelde tijdens deze 
discussies. ‘Als er op het wereld-
hoofdkantoor verhitte discussies 
waren over de rol van de vrouw, 
dan waren dat waarschijnlijk niet 
mijn meest aangename momen-

ten. Maar regelmatig gebeurde 
het dat een paar van de sterkste 
tegenstanders van vrouwelijke 
predikanten de volgende dag naar 
me toe kwamen om te zeggen dat 
zij míj niet bedoelden. Als mensen 
je persoonlijk kennen, verandert 
de hele zaak.’

VECHTEN VOOR VROUWEN-
RECHTEN

Ds. Andersson staat er niet om 
bekend dat zij opkomt voor de 
rol van vrouwen in de kerk. Toen 
ze jonger was, lag dat anders. ‘Ik 
was niet in dienst van de kerk, 
maar wel heel betrokken. Eens 
hield ik op een sabbatmiddag een 
lezing over de rol van de vrouw in 
de kerk. Ik benoemde dat er geen 
enkele vrouw zat in de bestu-
ren in Engeland, waar ik woonde, 
of bij het Europese hoofdkan-
toor. Eén van de vrouwen die 
zich onder mijn gehoor bevond, 
vatte dit op als kritiek op de kerk. 
Zij werd vreselijk boos op mij. 
Mensen moesten haar letterlijk 
tegenhouden, anders was ze mij 
te lijf gegaan. Na die dag moest 
ik heel hard nadenken. Ik stelde 
mezelf drie vragen: Wilde ik door-
gaan met iets wat anderen zoveel 
pijn bracht? Hield mijn houding 
mij tegen in mijn (vrijwilligers)-
werk voor de Heer? Wilde ik dat de 
vrouwenkwestie zou bepalen wie 
ik was? Ik kwam tot de conclusie 
dat ik, hoewel mijn mening onver-
anderd was, hier beter niet meer 
over kon praten. In plaats daarvan 
wilde ik een voorbeeld stellen door 
mijn gedrag.
In haar huidige taakstelling is ds. 
Andersson nog steeds dat voor-
beeld. Hierdoor kan zij omgaan 
en blijven samenwerken met 
veel mensen die geen vrouwen in 
leiderschapsposities willen zien. 
‘Mensen zijn overtuigd van het ene 
of het andere. Je kunt ze toch niet 
van gedachten laten veranderen. 
Ik begrijp en respecteer mensen 
die anders denken. Ik zeg gewoon: 
“Oké, prima, maar hier ben ik, dus 
we zetten onze meningen opzij en 
gaan samenwerken”.’

TOCH WERKEN BIJ DE KERK 
Ds. Andersson wilde geen bijbel-
werker zijn en zocht een baan 
buiten de kerk. ‘Jarenlang werkte 
ik als juridisch redacteur voor 
een tijdschrift. Ik verzorgde een 
dagelijkse nieuwsdienst bij het 
hooggerechtshof in Londen. Ik gaf 
leiding aan een team van twin-
tig advocaten met een budget 
van vele miljoenen ponden. Toen 
ontmoette ik een Zweedse man. 
We trouwden en ik verhuisde naar 
Zweden. Ik bleef nog vijf jaar in 
Londen werken, op en neer vlie-
gend, en later begon ik mijn eigen 
communicatiebedrijf in Zweden. 
Totdat, uit het niets, de voorzitter 
van de Zweedse Adventkerk me 
opbelde met de vraag of ik alge-
meen secretaris van de Zweedse 
kerk zou willen zijn. Ik lachte. 
Ik zei dat hij niet zo raar moest 
doen. Ik kende hem goed en ik was 
ervan overtuigd dat hij grappig 
probeerde te zijn. “Nee”, zei hij, “ik 
ben bloedserieus.” 
Ik had God in gebed gevraagd of 
ik iets voor hem zou kunnen doen. 
Ik was bereid om parttime voor 
hem te werken, tot maximaal 
50%. Maar deze baan was niet 
wat ik bedoelde. De voorzitter zei: 
“Maak je geen zorgen, het is maar 
parttime.” Maar al snel was het 
fulltime. De Heer wist dat ik nooit 
ja had gezegd tegen een fulltime-
baan!’
In 2010 kreeg ds. Andersson 
nog een telefoontje. Dit keer van 
de voorzitter van het Europese 
hoofdkantoor. ‘“Wil jij secreta-
ris worden?” vroeg hij. “Ik moet 
over tien minuten je antwoord 
hebben.” Het duurde twee uur. 
Ik sprak met mijn man. Hij vond 
het heel simpel: “Je kúnt geen nee 
zeggen”, vond hij. Ik besefte dat 
dit verzoek zo onverwacht en zo 
buitengewoon was, dat het wel 
Gods hand móést zijn. Er is nog 
nooit een vrouwelijke secretaris 
geweest op een regionaal hoofd-
kantoor van onze kerk.’
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Als ze terugkijkt op haar carrière 
voor de Heer, dan is het heel duide-
lijk voor ds. Andersson. ‘God heeft 
me geroepen. Daar is geen twij-
fel over mogelijk. Hij leidde me en 
gaf me de ervaring die nodig was 
voor de baan die ik vandaag voor 
hem doe. Ik had een goed leven 
toen ik buiten de kerk werkte. Ik 
verdiende veel meer, ik deed werk 
waar ik van hield. Nu is het leven 
van mij en mijn man ontzettend 
ingewikkeld, omdat we allebei 
in een ander land wonen. Ik ben 
waar ik ben omdat God me heeft 
geroepen. Als God mij riep, roept 
hij ook andere vrouwen. Dat kan 
niet anders. God geeft niet op. Als 
ik met vrouwen praat, dan zeg ik 
altijd: “Luister naar je roeping.” 
Tegen adventisten zou ik willen 
zeggen: “Heb respect voor vrou-
welijke predikanten. Zij zijn je 
zusters.” Veel vrouwelijke predi-
kanten zijn ontmoedigd. Helaas 
zien we ook dat sommige leden 
zich onchristelijk gedragen tegen-
over hen. Dat is onacceptabel. Als 
kerk horen wij predikanten te 
steunen in hun werk, ongeacht hun 
geslacht.’

DE TOEKOMST
Gevraagd naar 
de toekomst 
van vrouwen in 
het predikants-
ambt, zegt ds. 
Andersson: 
‘Het is duide-
lijk dat ik nooit 
secretaris van 
het Europese 
hoofdkantoor 
zou zijn geworden, als ik niet in 
Zweden had gewerkt. Daar is mijn 
geslacht nooit ter sprake geko-
men. Andere landen zijn nog niet 
zover. Wij moeten geduldig zijn, 
maar de toekomst is duidelijk. 
Vrouwen spelen een actieve rol 
in de maatschappij en ze spelen 
een actieve rol in de kerk. De kerk 
en de maatschappij reageren op 
elkaar. Verandering zal komen.’
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ROUWVERWERKING/ACHTERGROND

38

ACHTERGROND/ROUWVERWERKING

De Nederlandse Adventkerk heeft het beleid dat predikanten zich 
bijscholen. In het kader van mijn professionele ontwikkeling heb ik de 
post-hbo-opleiding rouwbegeleidingskunde gedaan, aan de Hogeschool 
Utrecht. In januari 2016 studeerde ik af. Eén van de redenen om voor 
deze studie te kiezen, is dat ik in mijn werk als predikant veel te maken
heb met situaties van verlies en rouw.

Tekst/ds. Elise Happé-Heikoop

V
an mensen krijgt ik soms de 
reactie: ‘Dat lijkt me nu niet 
echt een hele vrolijke oplei-
ding.’ Feitelijk was deze 

studie dat voor mij wel. Elke dins-
dag reisde ik, gedurende anderhalf 
jaar, met veel plezier naar Utrecht. 
De groep medestudenten was 
warm, aanvaardend en plezie-
rig om mee om te gaan. En van 
een bijzondere samenstelling. 
Een aantal studiegenoten is werk-
zaam in de zorg: jeugd en welzijn, 
anderen werken bij de politie, als 
loopbaanadviseur, HR-manager in 
de bouw, hbo-docent of onderne-
mer. En één is predikant.

LEVEN IS VERLIES
Veel mensen denken bij verlies en 
rouw aan het gemis van een dier-
bare door overlijden, een scheiding 
of een ernstige ziekte. Feitelijk 
hoort verlies bij het leven. Onze 
levenscyclus gaat gepaard met 
verlies, al vanaf onze geboorte. 
Denk aan de overgang van de 
moederschoot naar de wereld 
buiten de moeder, de transitie van 
pubertijd naar volwassenheid, 
een huwelijk, de menopauze, het 
legenestsyndroom, pensionering, 
overlijden. In de rouwbegelei-

dingskunde gaat het om elk verlies 
dat ‘wezenlijk’ is. Mensen die 
een verlies lijden, willen gezien 
worden. Als kerk kunnen we echt 
wat voor elkaar betekenen als we 
meer oog hebben voor verlies. En 
dan verlies in de bredere zin van 
het woord. Misschien vertrekt op 
het werk bij iemand een dierbare 
collega, wat veel kan betekenen. 
Denk ook aan de impact van migra-
tie, werkloosheid, het kwijtraken 
van een lichaamsdeel, verlies van 
toekomstverwachting of hoop, en 
verliezen in de taboesfeer, zoals 
het overlijden van een verboden 
liefde. 

GROEIEN DOOR VERLIES
Situaties die ingrijpend zijn, doen 
niemand goed. De meeste mensen 
zouden erge dingen liever niet 
hebben meegemaakt. Toch is het 
zo dat een reactie op een groot 
verlies, of grote teleurstelling, ons 
wél goed kan doen. Door verlies 
kunnen we verbitterde, harde 
mensen worden, of juist mildere 
en rijpere mensen. Als je kiest voor 
verbittering, meestal onbewust, 
ga je feitelijk een beetje dood. Je 
verhardt en versteent. Maar verlies 
kan ook groei teweegbrengen.

CONFLICT EN VERLIES
Ook conflictsituaties kunnen 
leiden tot verlies. Terwijl er voor 
beide zijden winst is als twee 
partijen samen goed uit een 
conflictsituatie komen. Als twee 
kampen strijden en één partij wint, 
dan lijkt het misschien heel mooi 
voor degene die gewonnen heeft, 
maar dikwijls gaat een derge-
lijke overwinning toch met (grote) 
verliezen gepaard. Binnen gemeen-
ten is het goed hierbij stil te staan. 
Welk verlies lijd ik, of de gemeente 
als geheel, wanneer ik mijn zin 
krijg ten koste van die ander? Met 
welk verlies heeft die ander dan 
te maken? Als partijen dit van te 
voren rustig kunnen overwegen, 
en bereidwillig zijn, ligt de oplos-
sing vaak binnen handbereik. 

IMPACT
Het verlies dat de ene persoon 
weinig doet, raakt een ander 
diep. Als mensen in hun jeugd en 
kindertijd een onveilige hech-

ting hebben gehad, is omgaan met 
een verlies vaak moeilijker. Hoe 
groot de impact van een verlies is, 
hangt af van de betekenis die het 
verlies heeft, in combinatie met de 
‘copingstrategieën’ en steun uit de 
omgeving. ‘Coping’ wil zeggen: hoe 
kun je omgaan met deze moeilijke 
situatie, of anders gezegd: hoe zijn 
de ‘tiltechnieken’? 
Volgens de verlieskundedriehoek 
moet je de verlieslast (impact) wel 
zelf tillen (coping), maar niet alleen 
(support door sociale steun bij 

het verlies vanuit de omgeving), 
zie figuur 1. Hoe hard een verlies 
aankomt, heeft te maken met de 
wisselwerking van verliesim-
pact, de copingstrategieën en de 
support. Als kerk kunnen we veel 
doen aan de supportkant.

HET DRAGEN VAN DE LAST
De Bijbel noemt God bij uitstek als 
degene die onze last draagt (Jesaja 
46:3,4; Psalm 68:20). Daarnaast 
draagt ieder mens in principe zijn 
eigen last (Galaten 6:5). Wij mogen 
wel een tijdje met elkaar meelo-
pen, en elkaar steunen in het 
dragen van de last (Galaten 6:2). 
Wij hoeven niet elkaars last over 
te nemen. Soms heeft een moei-
lijke situatie ons iets te zeggen. 
Sommige mensen weten voor 
zichzelf wat de betekenis is van 
datgene wat zij meemaken. Als 
pastor vind ik het altijd mooi om 
met mensen te zoeken naar zinge-
ving. In mijn werk als predikant 
ben ik meerdere malen over-

weldigd door het leed van mijn 
medegeloofsgenoten en heb ik 
geworsteld met het waarom. God 
weet alles, maar wij weten soms 
het antwoord niet. Van Jezus leer 
ik dat ik de waaromvraag vooral 
op mijn eigen leven moet betrek-
ken. In het laatste hoofdstuk van 
Johannes vertelt Jezus aan Petrus 
wat er met hem zal gebeuren. 
Petrus vraagt vervolgens nieuws-
gierig aan Jezus wat er met die 
andere leerling zal gebeuren, de 
leerling van wie Jezus hield (Johan-
nes 21:20-22). Jezus antwoordt 
Petrus: ‘Het is niet jouw zaak’. 
Petrus  krijgt van Jezus de duide-
lijke opdracht mee: ‘Maar jij moet 
mij volgen’. Deze opdracht neem ik 
mijzelf zeer ter harte.

INZETBAARHEID BINNEN 
DE KERK

Ik ben de kerk en mijn gemeenten 
dankbaar dat ik de tijd en moge-
lijkheid heb gehad deze studie te 
volgen. In mijn werkzaamheden 
als pastor kan ik mijn opgedane 
kennis toepassen binnen mijn 
eigen gemeenten. In bijzondere 
gevallen kunnen gemeenten, via 
het Landelijk Kantoor, een beroep 
op mij doen als rouwbegeleider. 
Daarnaast geef ik trainingen voor 
ambtsdragers en belangstellenden 
op landelijk en plaatselijk niveau, 
zoals rouw en verlies bij kinde-
ren na een echtscheiding, verlies 
en rouw bij kinderen na de dood 
van een ouder, verlies en rouw bij 
ouderen in het kader van dementie, 
verlies en conflict, gespreksvaar-
digheden in situaties van verlies 
en rouw, en de invloed van hech-
ting op verlies en rouw. Daarnaast 
organiseer en leid ik rouwgroe-
pen. En ik ben niet uitgeleerd, 
want in de toekomst is er nog 
verdere studie nodig naar verlies-
verwerking bij niet-westerse 
bevolkingsgroepen.

Elise Happé-Heikoop is predikant van 
de gemeenten Arnhem, Doetinchem en 
Nijmegen. Bij vragen over rouw en 
verlies kunt u haar bereiken via het 
Landelijk Kantoor van de Adventkerk.

IMPACT

COPING SUPPORT

Figuur 1

OMGAAN 
MET VERLIES 
EN ROUW
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Illustratie/Aad Berger

L
egenestsyndroom. Daar lijdt 
de redactie van Advent aan 
deze zomer. Depressiviteit 
alom, verdriet, leegheid, noem 

het maar op. De dochter van eind-
redacteur Lydia Lijkendijk is klaar 
met de middelbare school en gaat 
op kamers. Haar moeders huis in 
Deventer is een leeg nest. Hoofd-
redacteur Tom de Bruin ziet zijn 
metaforische kind Advent vertrek-
ken. Hij vertelt: 

‘Eind 2013 adopteerde ik Advent 
van mijn met emeritaatgaande 
collega ds. Henk Koning. En sinds 
die dag heb ik hard gewerkt, 
samen met de rest van de redac-
tie, om met Advent steeds een 
inspirerend blad neer te zetten. 
De tijden zijn zwaar, dus Advent 
moest minder vaak verschijnen 
en wij gingen voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. Het eerste 
jaar was nog even zoeken, thema’s 
als Optimisme, Dienstbaarheid 
en Levenskwaliteit (u weet wel, 
die met de oma op de kleine fiets) 
kwamen langs. We sloten het 
eerste jaar af in stijl. We waren 
Trots op de kerk – met een super- 
adventist op de voorkant.

2015 was een nóg drukker en 
zeker spraakmakender jaar. We 
kwamen met een nummer in juni 
over gelijk-zijn en anders-zijn, 
waar de meningen van de lezers 
erg verdeeld over waren. En slechts 
een maand daarna was er een 
speciaal nummer over het wereld-
wijde congres in Texas, VS. Vergeet 
niet mijn lievelingsnummer tot nu 
toe, het decembernummer over 
Zingeving – met mieren op de voor-
kant en door het hele blad heen. En 
nu heeft u alweer de derde Advent 
van dit jaar in uw handen. De laatste 
waarvan ik nog hoofdredacteur ben.

We kijken terug op grote veran-
deringen in Advent. In 2014 
besloten we in elke Advent ruimte 
te bieden voor het sabbatschool-
thema. Want, sabbatschool is een 
van de belangrijkste bouwstenen 
van onze kerk. Vorig jaar beslo-
ten we dat elke Advent een paar 
pagina’s moest wijden aan onze 
geloofspunten, want we moeten 
weten waar we als adventisten 
voor staan. Dit jaar begonnen we 
ermee Advent te sturen naar alle 
pasgedoopten, om ze welkom te 
heten in de kerk.

Maar er komen nog meer initia-
tieven aan dit jaar. Lees allereerst 
op bladzijde 31 over @vent op 
papier! De tweede vernieuwing is 
leuk voor de mensen die, net als 
ik, niet in dit koude, natte land 
geboren zijn. Deze Advent biedt 
voor het eerst artikelen aan in 
andere talen. Bo ta papia papia-
mentu? Geen probleem, kijk uit 
naar dit icoontje:   
en weet dat u dat 
artikel op www.adventist.nl in het 
Papiamento kunt lezen. Or maybe 
you prefer English. Prima, ook 
Engelse vertalingen hebben we.

Al met al een glorieuze 
toekomst voor mijn kind. Voor-
lopig in veilige handen bij ds. Bert 
Nab, de nieuwe hoofdredacteur. 
En gelukkig kan ik nog een beetje 
meekijken, want hij heeft me al 
gevraagd om als adviseur aan te 
blijven. Dat doe ik graag. Ook al 
vliegt het kind uit, het blijft toch 
mijn kind.’

Ds. Tom de Bruin/hoofdredacteur

AD VENTJE


